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َ     ِّ    المقد مة ُ  

      الحمد هللا الذي أنزل علي عبده الكتاب، ولم یجعل له عوجا◌، وأشهد أن ال
                                                                      ُ ًُ ً َ َ
ِ ِ ِْ َ ِ 

ً                                       َ                             إله إال اهللا وحده ال شریك له، بعث في األمیین   رسوال منهم یتلو علیهم  ُ َُ َ ُ

َ                                             آیاته، ویزكیهم، ویعلمهم الكتاب، والحكمة ْ ِ َ ِ ِ.  

ً                                                                              وأشهد أن محمدا رسول اهللا النبي األمي أرسله اهللا بشیرا، ونذیرا، وداعیا إلي  ً ً ًُ ُُ َ ُ

ّ                                               اهللا بإذنه، وسراجا منیرا ، فبلغ الرسالة، وأدى  ً األمانة، وجاهد في اهللا حق ً

 جهاده، حتى أتاه الیقین
                       ُ
ِ.  

 والذین اتبعوه -صلى اهللا علیه وسلم –ُ                          ورضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا 

  ..........وبعـد. ٍ                     بإحسان إلي یوم الدین

َ                                                                  َفإنه لما كانت الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان، ومكـان، ومـن ثـم فإنهـا 

ْقـد تناولـت جمیـع األحكـام َ                     ْ                               فـى جمیـع مجـاالت الحیـاة تمـشیا مـع        تـستجد       التـى َ

                المقدمــة أتحــدث            ومــن خــالل هــذه  ،                                    التقــدم العلمــى فــى مجــال العلــم الحــدیث 

    .                عن األمور اآلتیة 

  

  :وسبب اختیاره  أهمیة الموضوع ، :أوال

غرس الرحمة بطریق عملى فى قلوب :ع اهللا الصیام ألمور منها شر

بما یرون  سلوى على قلوب الفقراءادخال العزاء وال األغنیاء نحو فقرائهم ،

حتباس عن الطعام والشراب المن مشاركة األغنیاء أصحاب الثراء فى ا

القبض على زمام شهوات األنسان النفسانیة من الوقوع فى  وغیر ذلك ،

  األثام ، سكون النفس الى ربها خاشعة نتیجة تألمها لحبسها عن الطعام 
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 من فوائد الصیام؛ فنظرا ألهمیة هذه ،الى غیرها)١(فتشعر بذل العبودیة

  الفریضة وعظم شأنها ، قد تعترى األنسان نوازل یحتاج الى معرفة حكمها 

حتى یكتمل صیامه ؛ ولذا تعرضت لذكر بعض النوازل لمعرفة حكمها 

  .والتى یسأل عن حكمها كثیر من الناس 

  منهج البحث :ثانیا 

   :فیما یلى منهجى فى البحث یتلخص فى 

                                                                مدت فى جمع النوازل الطبیة الحدیثة على كتب المحـدثیین، واألطبـاء ،     اعت

         مكــان، ثــم  إل                                                       والمجــالت الفقهیــة التــى تناولــت الحــدیث عــن هــذه النــوازل قــدر ا

                                                               حرصت على أخـذ أقـوال الفقهـاء فـى المـذاهب الفقهیـة المختلفـة ، ونـصوص 

    ضـعه                                   ، مع النص أحیانا، أو األشـارة الـى مو                          علمائها من مصادرها األصلیة 

                                                            مــن تلــك المراجــع ، وقــد حرصــت علــى ترتیــب المــذاهب علــى حــسب ترتیبهــا 

                                   ن وجــد لــه مرجــع ، وأحیانــا أســتنبطه مــن  ا                          الزمنــى ، و ذكــرت ســبب الخــالف 

                                                                     أدلة كل فریق ، وقمت بعزو األیـات القرانیـة الـى سـورها ببیـان اسـم الـسورة ، 

    ،        تـى وردت                                    وقمـت بعـزو األحادیـث النبویـة الـشریفة ال                      ورقم األیة فى الهامش،

  و    ،                                                     مناقشات، ان وجد ،وان لم أجد كنت أجتهد قدر األمكان فیها        وعرضت ال

          ومـسلم ،ثـم   ،                                                    درجة الحـدیث فیمـا عـدا األحادیـث المـذكورة فـى البخـارى  ت   بین

                                                             ذكــرت وجــه الداللــة عقــب الــدلیل مــن الكتــاب ، معتمــدة فــى ذلــك علــى كتــب 

          وبینــت وجــه        ة ،                                        كتــب الفقــه ، وأحیانــا یــستنبط مــن ظــاهر األیــ و          التفــسیر ، 

ـــى كتـــب الحـــدیث  ـــسنة معتمـــدة عل ـــدلیل مـــن ال ـــسنة عقـــب ال ـــة مـــن ال   ،                                                           الدالل

                                                                   وشروحه ، وأحیانا أذكره من كتب الفقه ،وأحیانا استنبطه من خالل فهمى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمس الدین محمد بن محمد :تألیف .الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج مغنى المحتاج ) ١(

  .المكتبة التوفیقیة : طبعة١٥١ص ٢الخطیب الشربینى ج
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للحدیث اذا كان واضح الداللة على المراد من محل النزاع ، وذكرت أدلة 

 ، وأخیرا الخاتمة، بین الرأى الراجح أ  ثم شات ،قاما ورد علیها منكل فریق و

  .وقد اشتملت على أهم النتائج التى توصلت الیها فى البحث ، ثم الفهارس

النوازل الطبیة الحدیثة ،وانما ذكرت لم أتعرض للحدیث عن كل :ملحوظة 

   .ما تیسر لى منها 

 خطة البحث

  .عة مباحث ، وخاتمة وأرب ،یتكون هذا البحث من مقدمة 

ومنهج البحث  وسبب اختیاره ، أما المقدمة فتشتمل على أهمیة الموضوع ،

 .وخطة البحث 

  :تعریف النوازل ، ویشتمل على ثالثة  مطالب : المبحث األول 

 .تعریف النوازل ، وحكم دراستها : المطلب األول 

  .أهمیة دراسة النوازل  :  المطلب الثانى

  .التعـریف بالصـیام :المطلب الثالث 

:مفسدات الصیام ، وینقسم الى خمسة  مطالب : المبحث الثانى   

  .مفسدات الصیام :ألول  المطلب ا 

. مفسدات الصیام : المطلب الثانى   

  .بخاخ الربو : المطلب الثالث 

  .بخاخ الصدر: المطلب الرابع 

  .العلك:  المطلب الخامس 

 .ى خمسة مطالب العین ، ویشتمل عل: المبحث الثالث 

.كحل ال : المطلب األول   

  .قطرة العین  :المطلب الثانى
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  .قطرة األنف :المطلب الثالث

  .قطرة األذن :  المطلب الرابع

  .األقراص العالجیة التى توضع تحت اللسان:  المطلب الخامس 

:فى األحلیل  ، ویشتمل على أربعة  مطالب : المبحث الرابع   

.یلاالحل :المطلب األول   

  .العالج بالمس فى الفرج: المطلب الثانى 

  .غازات التخدیر:المطلب الثالث  

.استعمال الحقن فى الصیام: المطلب الرابع  
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  :تعریف النوازل ، ویشتمل على ثألثة مطالب : المبحث األول 

  تعریف النوازل  :المطلب األول

 ،   هبوط  الشئ ، ونزوله :ةجمع نازلة ، وهى فى اللغ: ل لغةالنواز -١  

ویقال نزل فالن عن األمر والحق ، هبط من علو إلى سفل ، نزوال : نزلو

 :ویقال نزل به مكروه، حل ضیفا :وعلى القوم،  وفیه حل ،  وبالمكان،تركه

  .أصابه 

الشدة من شدائد الدهر تنزل : هى الشدیدة تنزل بالقوم ، والنازلة :والنازلة 

المكان الصلب السریع ، :   والنزل ،حل : نزل به األمر :بالناس،  فیقال 

 )١ (. أى سریع السیل: تسیل من أدنى المطر ، ومكان نزل :وأرض نزل

أنزل اهللا : ویقال ،ل، ونما،  زكا ،  والزرع نزال،  أصابه زكام: نزل نزلة 

 جعله موضع أمله :أوحى به وأنزل حاجته على كریم: كالمه على أنبیائه 

قابله وجها لوجه :  نازله في الحرب .والضیف أحله وهیأ له نزله،  ورجائه

، أحلهم المنازل :والقوم  نزل الشيء أنزله ،ویقال حاربوا بالنزال، لیقاتله 

المنزل .والشيء رتبه ووضعه منزله ویقال نزل هذا مكان هذا أقامه مقامه

یقال :مرتبة النزل  وال،  المنزلة  الدار والمكانة، والموضع ینزل فیه،اإلنزال

 والعطاء وفالن لیس ، ورجل ذو نزل كثیر الفضل، نزل ینزل فیه كثیرا 

بذي طعم ولیس بذي نزل لیس له عقل وال معرفة وسحاب ذو نزل كثیر 

  .المطر وطعام كثیر النزل البركة

الحوادث والمصائب :النازلة المراد من معنى ال یتبین أن ومن خالل ما سبق

      .فیحتاجوا إلى بیان حكمها  ،التى تحل بقوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ححاح للرازى مختار الص ،٥ ٢٥ص. النون:  باب.المجلد الثامن .لسان العرب ) ١( 

  .دار الحدیث.٣٥١ص
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   :تعریف النازلة فى االصطالح

عى حكما دتطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التى تست 

والنوازل بهذا المعنى تشمل جمیع الحوادث التى تحتاج لفتوى  شرعیا ،

سواء كانت هذه الحوادث متكررة ، أم نادرة الحدوث، وسواء كانت  تبینها ،

 ،قدیمة أم مستجدة ، والنوازل بهذا المعنى ترادف مصطلح وقائع الفتوى

 )١(.غیر أن الذى یتبادر الى الذهن فى عصرنا هذا  من اطالق مصطلح 

أو حادثة مستجدة لم تطرحه فى السابق بالشكل ، النازلة انصرافه الى واقعة 

   .الذى حدثت فیه األن 

  :حكم دراسة النوازل  -٣

سقط األثم عن الباقیین ؛ ألن تبین العلم ،  قام به البعض فرض كفایة اذا

سقط ،   هذا واجب على الكفایة اذا قام به من یكفى، وما یحتاج الیه الناس

  .األثم عن الباقیین 
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ر بیمحمد عثمان ش- د-عمر سلیمان األشقر أ-د- دراسة فقهیة فى قضایا طبیة معاصرة أ) ١( 

 .المجلد الثانى . أحمد محمد  الباز عباس/عارف على عارف د/ عبد الناصر أبو الفضل ، د-د

م،منهج استنباط ٢٠٠١-١٤٢١األولى . زیع األردن ط دار النفائس للنشر والتو،٦٠٣-٦٠٢ص 

مسفر بن على بن محمد /د:تألیف .أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة دراسة تأصلیة تطبیقیة 

- ١٤٢٤الطبعة االولى   .٨٨- ٨٧القحطانى االستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ص

  .  ابن حرم دار–م دار األندلس الخضراء للنشر والتوزیع بجدة ٢٠٠٣
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  :الدلیل على هذا الحكم 

    واذ أ خذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم من  {: قوله تعالى : الكریم الكتابمن 
                                                         َ    ْ ِ ِ َّ
ْ ُ ُ َْ َ َ ََ َِِّّ َ َ ُ َ ْ َِٕ

                    كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
                                                                                       َ َ ُ ََّ ُ َُ َ َ ُ ََْ ُ ََ ََ َ
ِ ِ ٍ ِ ِِ َِّ ُ ْ ْ ُْ َُ َ ُ ٌَ ِّ ٌ َُّْ ٍ

َ َ َ    أ أ قر  رتم وأ خذتم على ذلكم إصري قالوا أ قررنا قال فاشهدوا وأ نا معكم من ْ
  

                                             َ                    َ                           َ     َ
ِ ِ

ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ َُ َ َْ َ َ ََ ْ ْْ ُ َ َِ ْ ِ َ ُ ُْ َ

 الشاهدین
           َ
ِ ِ َّ{.)١ (  

  

  : الكریمة وجه الداللة من األیة

  : بینت األیة أن

 ومثل هذه )٢( تبیین العلم ونشره واجب على العلماء ، وطالب العلم ،

 كتاب   تخریج حكمها على ما جاء فىنمى قد ال یحسالنوازل بالنسبة للعا

 كان على سبیل رحمهم اهللا، وانما ، وما ذكره العلماء   اهللا وسنة رسوله

  .ألن هذا العلم یتعلق بالعمل والیتعلق  بالعامل  الكفایة ؛

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من سورة آل عمران٨١األیة رقم   )١( 

  .٢٦٤ص ١ الخازن المسمى لباب التأویل فى معانى التنزیل ،ج تفسیر)٢(

  

  



       
 

  ٢٩٨ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  المطلب الثانى

  :أهمیة دراسة النوازل 

ومكان ، فما من نازلة  نها صالحة لكل زمانوأ، بیان كمال الشریعة  : أوال

، جاء بیان ذلك فى كتاب اهللا وسنة رسوله ، اال ولها حكم فى الشریعة 

ُ       َ               الیوم أ كملت ِ":ویعلم ذلك الراسخون فى العلم ، ودلیل ذلك قول اهللا تعالى ْ َْ ْْ َ َ  

 لكم دینكم وأ تممت علیكم نعمتي ورضیت لكم األ
               

                                          َ            ِ
ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َْ ْ ْ ْْ َ ْ ِ                                سالم دینا فمن اضطر في ْ َُِّ ًْ ِ َ َ َ ْ

 مخمصة غیر متجانف إلثم فإن الله غفور رحیم 
     
                                                             ٌ

ِ َّ ٍ ِ ٍ
َ ٌَ ُ َ ََ ََّ ِ َِ ٍْ َ ُْ َ َْ َ{ )١.(  

اسة هذه النوازل من تبلیغ رن دإف، اهللا وأمر رسوله  ستجابة ألمرالا:ثانیا 

:  تعالى وقال،  والعمل به فهل یستوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون،العلم

        رفع الله الذین آمنوا منكم والذین أ وتوا العلم درجاتَ  ی{
                                    ُ                                 ٍ ِ َِّ ِ َِّ َّ
َ َُ َ َ ْ ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ أي في الثواب )٢(} ْ

 وفي الكرامة في الدنیا، فیرفع المؤمن على من لیس بمؤمن  ،في اآلخرة

   )٣(.لم والعالم على من لیس بعا

 من  العلم التعبد هللا عز وجل بدارسة هذه النوازل ؛ألن دراستها هذه :ثالثا

وتعلیمه ، والعلم من أفضل العبادات ،وأجل القربات ، فالتصدى لمثل هذه 

  . النوازل هذه عبادة هللا عزوجل یؤجر علیها األنسان 

واألجر عند اهللا عز وجل ؛ألن العالم المجتهد اذا بذل  ، كسب الثواب  :رابعا

جر وثواب جهده ونظره فى تعلم هذه النوازل ،وماهو فى حكمها هذا فیه أ

  .عند اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من سورة المائدة٣األیة ) ١ (

  .من سورة المجادلة١١األیة رقم ) ٢( 

  .٥٩٥- ٥٩٤ص ٩جامع ألحكام القران تفسیر القرطبى جال) ٣(

  



       
 

  ٢٩٩ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

نسان یتصدى إلفكون ا، وهو فرض الكفایة  ، القیام بهذا الفرض :خامسا

  . وتبیینه  للناس هذا من فروض األسالم ، لمعرفته 

  .منح المتصدى لدارسةهذه النوازل الى ملكة فقهیة  :سادسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 

  ٣٠٠ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  المطلب الثالث 

  ف بالصـیامالتعـری

   :       تمـھید 

   بــه                                                                  یعــد الــصیام مــن أعظــم أركـــان الــدین ، وأوثــق قــوانین الــشرع ، المتــین ،

                                                                      تقـــهر الــنفس األمـــارة بالــسوء ، فهــو یقـــوي اإلرادة ، ویعلــم الــصـبر ، ویــساعد 

                                                             عــــــلى صــــــفاء الــــــذهن ، ویعلـــــم النظـــــام واالنـــــضباط،  فهـــــو جهـــــاد للـــــنفس ، 

                                ، وكــسر لحــدة الــشهـوة واألهــواء ،                                    وتخلــیص لهــا مــن شوائـــب الــدنیا وآثامهــا

                                                               فالــصوم طاعــة هللا تعــالى ، یثــاب علیــه المؤمنــون ، وینــالون بــه رضــوان اهللا 

                                                                فهـو مدرســة خلقیــة، كبــرى یتـدرب فیــه المــؤمن علــى خـصال كثیــرة  ینــال بهــا 

   .                رضوان اهللا تعالى  

    :             تعـریفه لغة   : ً    ًأوال 

                 الطعام والشراب ،                                      مطلق اإلمساك عن الشيء ، والتـرك له عن   :           الصیام لغة

   :                                       صائم ؛ إلمساكه عن الكالم ،ومنه قوله تعالى  :             وقیل للساكـت

َإني نذرت للرحمـن صوما فلن ُأكلم الیـوم { َْ َْ ِّ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ َّ ِ ُ ْ َ َ ِِّ            ُ                          َ َْ َْ ِّ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ َّ ِ ُ ْ َ َ ِإنسیا  ِِّ ِ     ِ ِ{ .     ) ١ (     

                                       إلمساكه عن العلف مع قیامه ، وكل ممـسك عـن   :                     ومنه قیل للفرس صائم   

                       البیعـة ، وركـود الــریح ،   :     صوم                                      طعـام ، أو كـالم ، أو ســیر فهـو صـائم ، والــ

ً                                                                  ًوصــام النهــار صــوما ، إذا اعتـــدل ، وقـــام قــائم الظهیــرة ،  وصــامت الــشمس 

    .                          إذا قامت ولم تبرح مكانها   :                   عند انتصاف النهار 

           لثمــره رءوس   :      یقــال  .ً                                  ًشــجر علــى شــكل إنــسان كریــه المنظــر جــدا   :        والــصوم 

   .         الشیاطین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .                       من سورة مریم    ٢٦            من اآلیة رقم   )  ١ (  

  



       
 

  ٣٠١ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

ً                                       ًاإلمــساك مطلقــا ، ســواء كــان عــن الطعــام ، أو    :                        فالــصیام یعنــي فــي اللغــة 

     ) ١ ( .                     ، أوالكالم ، أو غیرهم                  الشراب، أوالنكاح 

    : ً                ًتعـریفه اصطـالحا   : ً      ًثانیا 

ً                                        ًاإلمـساك عـن األكـل والـشرب والجمـاع  نهـارا مـع     :                  عرفه الحنفیـة بأنـه  - ١

     ) ٢ (  .      النیة

ًاإلمساك عن شـهوتي الـبطن والفـرج  یومـا كـامال     :                    وعرفه المالكیة بأنه  - ٢ ً                                        ً ً

   ) ٣ (  .                             الصادق إلى غروب الشمس ، بنیة                من طلوع الفجـر

     ) ٤ (  .                                  إمساك عن المفطر ، على وجه مخصوص :                   وعرفه الشافعیة بأنه  - ٣

                                      إمساك بنیة ، عن أشیاء مخـصوصة ، فـي زمـن     :                    وعرفه الحنابلة بأنه  - ٤

     ) ٥ ( .                    معین ، من شخص مخصوص 

                                                                 من خالل عرض هذه التعریفات نجد أنها وان اختلفت لفظـا ،اال أنهـا متحـدة 

                          ابلـــة تعرضـــوا لـــذكر النیـــة فــــى      والحن  ،           والمالكیـــة   ،                      معنـــى ،غیـــر أن الحنفیـــة 

    .                                ولم یذكرها الشافعیة فى تعریفهم   ،         التعریف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 الـصاد ، مختـار الـصحاح للـشیخ اإلمـام  :        بـاب    ٤٣٥  -     ٤٣٤ / ٥        منظـور               لسان العرب البـن  )  ١   (

  .                                الصاد ، المصباح المنیر للفیـومي   :         باب    ٢١٠  ص   .                                      محمد بن أبي بكر بـن عبد القادر الرازي

         ، أســاس    ٣٧٤  ص   .                                            الــصاد مــع الــواو ومــا یثلثهمــا ، المعجــم الــوجیز   .                كتــاب الــصاد    ١٣٤  ص 

      .    ٥٢٩ / ١      الصاد   :    باب  .       لوسیط             ، المعجم ا   ٢٦٢  ص  .                البالغة للزمخشري 

      .    ١٦٥ / ١                     اللباب في شرح الكتاب   )  ٢ (

                    ، حاشـــیة علـــى كفایـــة    ٤٦٤ / ١                    ، الفواكـــه الـــدواني    ٢٧٢ / ٢           ، الخرشـــي    ٢٣٩ / ١            بلغـــة الـــسالك   )  ٣ (

   .     ٣٣٦ / ١                                            الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القیرواني 

      .    ١٥١ / ٢                                                           مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني   )  ٤ (

            ، المعتمــد    ٢١٥ / ١                  ، منتهــي اإلرادات    ١٥٥                   ، الــروض المربــع ص    ٢٤٣               هدایــة الراغــب ص   )  ٥ (

٢٩٩ / ١     .   

  

 



       
 

  ٣٠٢ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

: وینقسم الى خمسة  مطالب مفسدات الصیام ،: المبحث الثانى   

  المطلب األول 

  مفسدات الصیام 

  :المفسدات تنقسم الى قسمین 

،   األكل : سة ما كان اجماعا علیه بین العلماء ، وهى خم  :األول

  )١( .والشرب ، والجماع ، والحیض ، والنفاس  ، والردة

  

القئ ، الحجامة ،القبلة، : مثل  ما كان فیه خالف بین العلماء ، :الثانى 

  )٢( .الخ.........................الكحل ، الحقنة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشیة الشیخ ابراهیم البیجورى على شرح العالمة .دار الفكر ١٣٥ص ٢ بدائع الصنائع ج)١( 

 - ه ١٤٢٥لبنان.بیروت . دار الكتب العلمیة .  الطبعة الرابعة . ابن القاسم الغزى ص

الطبعة ١٩١ ص٣ج العزیز .دار الفكر ٤٥٤ - ٤٤٧ص ١شرح منتهى األرادات م ،م .٢٠٠٤

  . دار الكتب العلمیة.األولى

 .شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربینى : األقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع  تألیف )٢(

المجلد .ریعة كلیة دار العلوم  قسم الش.محمدمحمد تامر :وخرج أحادیثهضبط نصه وعلق علیه 

  .٥٣٧ص  .األول
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  المطلب الثانى

   مفسدات الصیام منافذ

  :وهى على قسمین 

  .والعین ، واألنف،األذن،الدبر الفم ،:منافذ معتادة   :القسم األول

  .وهى مسامات الجلد ، األبر الطبیة ، منافذ غیر معتادة   :القسم الثانى

  :المنافذ المعتادة :أما القسم األول 

 اتفق الفقهاء على أن ما یدخل الفم، ویكون فى حد الظاهر منه ،:فمال:أوال 

، ال یفطر الصائم ، وقد ضبط الفقهاء حد الظاهر من الفم بمخرج الحلق 

  )١(  . "الحلقوم "وهو ما یطلق علیه 

  

  :السنة النبویة الشریفة :األدلة 

ما ثبت من النصوص التى تجیز المضمضة ، وذوق  الطعام ، ومن  -١

 ى عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى رو، النصوص هذه
    

  
                                                               َ

ِ ِ َّ ِ
َ َ

ِ َّ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َْ ِْ ِّ

َ                   الله عنه قال َ ُ َ ُْ ِ                  َ          َ                                       هششت یوما فقبلت وأ نا صائم فأ تیت رسول الله:َّ َّ ِ َِ ُ ََ ُ َ ُ َُْ َ ٌَ َ ْ ََّ ً ْ َ ْ صلى اهللا -َ

ُ        فقلت-علیه وسلم            صنعت الیوم أ مرا عظیما فقبلت وأ :َُْ
 
        َ                  َ           َ ُ ُ َْ ََّْ َ ً ْ

ِ
َ ًَ ْ َ ْ  نا صائمَ

 
         ٌ

ِ
َ ُ                فقال رسول . َ َُ َ ََ

ِ      الله      أ رأ یت لو تمضمضت بالماء وأ نت«:-اهللا علیه وسلم صلى-َّ
 
              َ                      َ   ََ َ َْ َ

ِ
َ َ َ ْْ ِ ْ ْ َْ َ  صائم  َ

 
      ٌ

ِ
َ« .   

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣/١٩٣  شرح الوجیز، العزیز٢/٤٢٥، مواهب الجلیل ١٤٠ص ٢بدائع الصنائع ج )١( 

لؤتمر  الدورة العاشرة ،. ،مجلة مجمع الفقه االسالمى .٢/٣١٨، كشاف القناع ٦/٣٥٢المجموع 

  .٢/٧٥مجمع الفقه األسالمى 
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ُ        فقلت َ                           ال بأس بذلك فقال  :َُْ َََ َِ ِ َ ْ َ ِ              رسول اللهَ َّ ُ ُ  ففیم « :-صلى اهللا علیه وسلم -َ
       َ
َِ«.)١(  

َ                           عن ابن عباس قال َ                 وما رواه البیهقى -٢  َ ٍ َّ َ َِ   ال بأس أ ن یتطاعم الصائم : ِْ
                            َ      ُ َ
ِ َّ َ َ ََ ََ ْ َ ْ

          بالشىء یعنى المرقة ونحوها
  
   

                           َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ
ْ َ ْ

َّ  ال باس أن یتطاعم :"وفى البخارى عنه ) ٢(.ِ

  .)٣("القدر أو الشئ

  :األحادیث  من اوجه الداللة

ألحتراز عن فساد الصوم ، واال لم یكن لومعلوم أن اسثناء حالة الصوم 

فجعلوا الحلق كالجوف یبطل الصوم ، اذا وصل  ، )٥( .لألستثناء معنى 

، أنه ال بأس أن یتطاعم الصائم المرقة ونحوها :، فالحدیث یعنى  .الیه شئ

  )٦( .اذا أمن الوصول الى الحلق 

ِ    عن ِ  روى -٣ ِّ           النبى َ َ  َ                                    أ نه قال للقیط بن صبرة -صلى اهللا علیه وسلم-َِّ َِ َ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ: »

 وبالغ فى االستنشاق إال أ ن تكون صائما 
    
     

      
                  َ                     ً

ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ

َّ ِ ِ ْ َ ْ
ِ ْ َ َ«. )٦(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنن الكبرى ألمام المحدثین الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقى المتوفى )١( 

   .،كتاب الصیام . لبنان –مكتب البحوث والدراسات فى دار الفكر بیروت : أشراف ٦ج٤٥٨

 البزار وهذا الحدیث ال نعلمه یروى إال عن عمر  هذا حدیث منكر وقال أبو بكر:قال المنذري 

واللفظ .١٤١٥ دارالكتب العلمیة بیروت الطبعة الثانیة )٩ / ٧( عون المعبود  .من هذا الوجه

  .للبیهقى 

حدیث .٣١٣ص  ٦ جباب الصائم یذوق شیئا .السنن الكبرى للبیهقى ،كتاب الصیام) ٢( 

٨٣٤٧.  

  .مكتبة األیمان .٤٩٥ص ١ج.اغتسال الصائم : باب .كتاب الصوم .صحیح البخارى  )٣( 

                  .٢/١٤٠الصنائع بدائع ) ٤(

  .٦/٣٥٢المجموع ، ١٩٢ص ٤فتح البارئ ج) ٥(

األفطار بالطعام وبغیر الطعام اذا :باب.،كتاب الصیام ٣١٢ص ٦ج السنن الكبرى للبیهقى )٦(

ال أبو عیسى هذا حدیث ق. ه بأختیارهاذرده عامدا وبالسعوط واألحتقان وغیر ذلك مما یدخل جوه

  . واللفظ للبیهقى )١٥٥ / ٣ (- سنن الترمذى . حسن صحیح
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  : الداللة من الحدیث  وجه

یفطر الصائم اذا   ،یدل الحدیث على أن الماء ان وصل موضع الدماغ 

كان بفعله ، وعلیه یقاس كل ما وصل الى جوفه من حقنة وغیرها سواء 

  )١.( أو الغذاء أو غیره من حشو جوفه ،امكان ذلك فى موضع الطع

     إنما الفطر مما دخل ولیس مما   :" علیه وسلم  صلى اهللالنبى قال  -٤
            

                             َّ َِّ ِ ِ
َ َْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َّ

ِ

َ      خرج َ َ .)٢(  

  

  

   : من الحدیثوجه الداللة

،أى اذا یدل على أن اذا  جاوز الشئ الحلقوم أفطر :مطلق هذا الحدیث 

فأن لم یتحقق وصول .) ٣(حقق الفطر وت وجد طعمه فى حلقه فقد دخل ،

  )٤(.فال فطر؛لعدم تحقق ما ینافى الصوم شئ الى حلقه،

   .ضغ العلك موبناء على ما سبق نبین حكم بخاخ الربو ، و

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصائم یصب علیه من الماء من العطس ویبالغ فى : باب .كتاب الصیام .عون المعبود  )١( 

  .طبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ٣٥٣ص٦ المجلد الثالث ج٢٣٦٣حدیث .األستنشاق 

  األفطار بالطعام وبغیر الطعام اذا :ببا.،كتاب الصیام ٣١٢ص ٦ السنن الكبرى للبیهقى ج) ٢(

صاحب نیل :وقال عنه .  عامدا وبالسعوط واألحتقان وغیر ذلك مما یدخل جوهه بأختیارهازدرده

  .طبعة دار الحرم للتراث ٢٤ص٣ج.منكر :األوطار 

  .٢٤ص ٤نیل األوطار ج.٣/١٩٣  شرح الوجیزالعزیز) ٣( 

  .٢/٣١٨القناع كشاف ) ٤(
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  المطلب الثالث 

  خ الربو بخا

 :عبارة عن عبوة مضغوطة تحتوى على ثالثة أشیاء :بخاخ الربو  : تعربفه

 )الهواء (غاز األكسجین  :والثانى ) محلول الملح (الماء : األول 

  .الجهاز التنفسى :والثالث

بأن یضع األنسان هذا البخاخ فى ، یستعمل هذا البخاخ   :كیفیة استعماله

بخة واحدة یستنشقها ى هذه األثناء یطلق وف نفسا عمیقا ،  یأخذ فمه ،

ویتنفسها مع الشهیق ، وهذه البخة فى غالبها یذهب الى الجهاز التنفسى 

بالفم ، ثم البلعوم ، ثم القصبات الهوائیة ، ثم یذهب الى الرئة، وجزء أ بد

  )١.(منها تعلق بجدران ما یسمى بالبلعوم

  أثر هذه المادة على الصیام ؟

بشأن البخاخ الذى یتعاطاه المرضى عن طریق الفم ، اینت الفتاوى بت

وهو فتوى للشیخ ابن  أنه ال یفسد الصیام ،:األول :فاختلفوا على قولین

    . الصیامأنه یفسد :الثانىو)  ٢.(عثییمین

 السبب فى اختالف الفقهاء ؛الى اختالفهم فى یرجع :سبب اختالف الفقهاء

هل یصل الى المعدة عن طریق ،  تحتوى علیه البخاخة ذىأن السائل ال

  .   الفم ، أم هل یصل الى الرئتین عن طریق القصبة الهوائیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة األسكندریة .، الطبعة السادسة ٢٠١- ١٩٦أحمد مدكور  ص/ تاب األطفال دك) ١( 

  .م٢٠١١طبعة.٤محمد عبد المجید ص/أحمد ابراهیم السیرو ،د/دم،المرشد الطبى ٢٠٠٦

العدد العاشر .الدورة العاشرة لموتمر مجمع الفقه األسالمى. مجلة مجمع الفقه األسالمى ) ٢(

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨طبعة ٧٦- ٧٥ ص ٢ج

  



       
 

  ٣٠٧ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
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  :أدلة القول األول 

بخاخ الربو غیر مفسد للصیام بأن : استدل أصحاب القول األول القائلین 
  :بما یلى 

  : الشریفةالسنة النبویة: أوال

ْ                                                                                                  حدثنا سفیان عن إسماعیل بن كثیر عن عاصم بن لقیط بن صبرة عن  ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ َِ ُِ ِ ٍ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َّ

ِ َ      أ بیه  َِّ َ    َ            أ نه أ تى النب: ِ ََّ ُّ      َ                                      فذكر أ شیاء ، فقال له النبى -صلى اهللا علیه وسلم-َّ   ى ُ َِّ ُ ََ ََ ََ ََ ْ َ َ

               أ سبغ الوضوء وخلل األصابع ، واذا استنشقت «  :-صلى اهللا علیه وسلم-
                                                 ََ ْ َ ْ ََ ْ َْ َِٕ َ َُ
ِ َِ ََ ِ ِّ ُ ْ ِ

 فبالغ إال أ ن تكون صائما 
  
     

                   َ         ً
ِ ِ
َ َ ُ َ ْ

َّ ِ ْ ََ«.)١(  

  : وجه الداللة من الحدیث

َ                                      نى الصائم من ذلك؛ مخافة أن یصل الماء أنه صلى اهللا علیه وسلم استث

، فیفسد الصوم ، فدل على أو معدته بالمبالغة فى األستنشاق ، الى حلقه 

  )٢(.أن كل ما وصل الى الجوف اختیارا یفطر الصائم 

ألنه لیس فى ؛ فالدواء الذى یستعمله المریض ال یقاس على األكل والشرب 

ال الى الدماغ ، أو البدن ،أو ما  ما كان واصراألدلة ما یقتضى أن المفط

أو واصال الى الجوف ، وحیث لم یقم دلیل شرعى ، كان داخال من منفذ 

على جعل وصف من هذه األوصاف مناطا للحكم یفطر الصائم ، ، صح 

 الحلق ،أو الىتعلیق الحكم به شرعا ، وجعل ذلك فى معنى ما یصل 

  أو المعدة أفسد الصوم ،   ،المعدة من الماء یغذى ، فأن وصل الى الحلق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر بالطعام وبغیر األفطا:،باب ٣١٢ص٦ السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي ج)١( 

 :اشراف .الطعام اذا ازدره عامدا وبالسعوط واألحتقان ، وغیر ذلك مما یدخل فى جوفه باختیاره 

ال أبو  ق.لبنان .بیروت .مكتب البحوث والدراسات فى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  . واللفظ للبیهقى )١٥٥ / ٣ (-سنن الترمذى   هذا حدیث حسن صحیح:عیسى

  .باب المبالغة فى األستنشاق .كتاب الصوم .١٨٤ص ١نیل األوطار للشوكانى ج) ٢(
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سواء كان بمجرد المضمضة، أو األستنشاق دون المبالغة ، ولم ینه عن 

ذلك ، فكون الفم طریقا ، وصف طردى ال تأثیر له ، فأذا وصل الماء 

ثم هو یستعمل طریقا  كم وصوله من  الفم ،حاألنف كان ونحوه من 

تغذیة فى بعض األحیان ، فكان هو والفم سواء ، فهذا الدواء لیس فى لل

  )١. (والشرب بوجه من الوجوه ، حكم األكل 

  :ثانیا المعقول 

ومهمته توسیع شراینها  أن الرذاذ الذى تنفثه بخاخة الربو حدوده الرئتان ،

وهذا الرذاذ ال یصل الى المعدة ،  وال یشكل  التى تضییق بسبب الربو ،

  )   ٢.(ذاء ، وال شرابا للمریض غ

أن دواء الربو الذى یستعمله المریض استنشاقا یصل :ولتوضییح ذلك أقول 

وال ، فلیس أكال  الى الرئتین عن طریق القصبة الهوائیة ال الى المعدة ،

  شربا ، وال شبیها بهما ، وانما هو شبیه بما یقطر فى األحلیل ، وما تداوى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب رئیس   عبداهللا بن سلیمان بن مینع ، :  عضو. اللجنة الدائمة للبحوث واألفتاء  )١( 

عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ، مجلة البحوث األسالمیة ، :الرئیس .عبد الرازق عفیفى :اللجنة 

عنى تمحمد بن سعید الشریعى مجلة فضیلته :األمانة العامة لهیئة كبار العلماء ، رئیس التحریر 

ه المشرف سماحة ١٤٠٦همحرم صفر ١٤٠٥بالبحوث األسالمیة ،العدد الرابع عشر،ذو القعدة 

للهباز الرئیس العام الدارة البحوث العلمیة واألفتاء والدعوة واألرشاد، الشیخ عبد العزیز بن عبد ا

عبد العزیز بن محمد العبد المنعم الشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبیر بن / د :لجنة األشراف

.  ١٢٤٠:الشیخ أحمد عبد الرازق الدوسى محمد سعد الشریعى فتوى رقم 

   .١١٨ص.ه٢٦/٤/١٣٩٦

العدد العاشر .الدورة العاشرة لموتمر مجمع الفقه األسالمى. فقه األسالمى  مجلة مجمع ال)٢( 

  .م١٩٩٧- ه١٤١٨طبعة ٧٦ ص ٢ج

  

  



       
 

  ٣٠٩ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

 والحقنة الشرجیة ونحوها من كل ما ،بالكحل) ٢(والجائفة  ،)١(به المأمومة

  )٣(.یصل الى الدماغ ،أو البدن من غیر الفم ، أو األنف 

 بأن البخاخ مما :الثانى القائلیناستدل أصحاب القول :أدلة القول الثانى 

  :یفطر به الصائم ،  استدل هوالء بالمعقول وهو أن 

ما یعرف بالنشاق یكون فیه دواء سائل مضغوط فى زجاجة ، یستنشقه 

  الصائم من طریق فمه ، فیفطر الصائم ؛ ألنه دواء دخل من طریق الفم ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التى تصل الى أم الدماغ وهى أشد الشجاجهي:  المأمومة في اللغة : المأمومة)١( 

  .٩ كتاب األلف  األلف مع المیم وما یثلثھماص المصباح المنیر

  .٤/١٧٠المغنى ج. یخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي وال  

الطعنة التى تبلغ  الجوف ، والتى تخالط الجوف ، والتى تنفذ :   الجائفة لغة :والجائفة) ٢(

مختار . فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة ألن العظم ال یعد مجوفا . الیه 

   .مادة جوف ٧٦الصححاح ص

ویصل إلى ، ها االصطالحي عن المعنى اللغوي ، فهي الجرح الذي ینفذ وال یخرج معنا

جوف ، كبطن ، وصدر ، وثغرة نحر ، وجنبین ، وخاصرة ، ومثانة ، وعجان ، وكذا لو 

ولو نفذت الطعنة أو الجرح في البطن .أدخل من الشرج شیئا فخرق به حاجزا في البطن 

دار إحیاء التراث العربي ) ٣٥٦ / ٥( ینحاشیة ابن عابد .وخرجت من محل آخر فجائفتان

  .٤/١٧٠المغنى ، 

 :عبداهللا بن سلیمان بن مینع ،نائب رئیس اللجنة :عضو.اللجنة الدائمة للبحوث واألفتاء) ٣(

عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ، مجلة البحوث األسالمیة ، :الرئیس .عبد الرازق عفیفى 

محمد بن سعید الشریعى مجلة فضیلته :رئیس التحریر العامة لهیئة كبار العلماء ،  األمانة

ه ١٤٠٦همحرم صفر ١٤٠٥نعنى بالبحوث األسالمیة ،العدد الرابع عشر،ذو القعدة 

 المشرف سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد اللهباز الرئیس العام الدارة البحوث العلمیة

  محمد العبد المنعم الشیخ عبدعبد العزیز بن/ د/واألفتاء والدعوة واألرشاد، لجنة األشراف د

محمد سعد الشریعى فتوى بن الشیخ أحمد عبد الرازق الدوسى ااهللا بن عبد الرحمن بن جبیر 

  .١١٨ص.ه٢٦/٤/١٣٩٦  .١٢٤٠:رقم 

  

  



       
 

  ٣١٠ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  

بما اذا وصل الدواء المستعمل بالبخاخة الى الجوف ، : وقید بعضهم ذلك 

  )١.(واال فالصوم صحیح 

  :المناقشة 

  :قول الثانى أدلة أصحاب القول األول بما یلى ناقش أصحاب ال

  :من السنة  أوال ما استدلوا به

هذا الحدیث أخرجه البیهقى من طریق اسماعیل بن كثیر المكى ، عن 

عاصم لم یسمع :عاصم  بن لقیط ،عن أبیه مطوال ومختصرا ، قال الخالل 

  )٢.(لم یرو عنه غیر اسماعیل : عنه بكثیر روایة ،ویقال 

فیعارضه قول أهل الخبرة من األطباء  :ا استدلوا به من المعقول أما م

  . الذین أثبتوا وصول السائل الى المعدة

  :الرأى الراجح 

أوكسجین ،وقد أكد األطباء ، +أن البخاخة تحتوى على مستحضرات طبیة 

والصیادلة أن هذا المحتوى یدخل الى المعدة بیقین ؛لذا فالرأى الراجح أن 

  . سد الصوم ، واهللا أعلم استعماله یف
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد .قه األسالمىالدورة العاشرة لموتمر مجمع الف.  مجلة مجمع الفقه األسالمى )١( 

  .م١٩٩٧- ه١٤١٨طبعة ٧٦ ص ٢العاشر ج

  .١٨٣ص ١ نیل األوطار ج)٢(
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  المطلب الرابع

  بخاخ الصدر 

 الصدر ةأما ما یسمى باستنشاق البخاخة لمرضى حساسیى :بخاخ الصدر 

  ..أثناء صیام رمضان 

ئم  الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على أن الصا)١(اتفق الفقهاء من

یفطر بكل ما أدخله الى جوفه ، سواء دخل من الفم أو األنف ، وبناء على 

ذلك إن كان الدواء الذى یستعمل بواسطة  البخاخة یصل الى الجوف فإنه 

  . ٕ                                                          یفسد الصوم ،وان كان ال یصل منه شئ إلى الجوف فال یفسد الصوم 

  )٢.(ل وهو أنه وصل الى جوفه بأختیاره فأشبه األك:المعقول :ودلیلهم  

أن هذا الدواء ان كان :  الشیخ على جمعة مفتى الدیار المصریة قال 

 أو  ،ویصل الى جوف األنسان عن طریق الفم یستعمل بواسطة البخاخة ،

 كان ال یصل منه شئ الى الجوف فال  واناألنف ، فأنه یفسد الصوم ،

عد ب نسان القضاء من أیام أخرإلیفسد،وفى حالة فساد الصوم یجب على ا

 زوال المرض ، فأن كان المرض مزمنا ، وال یرجى شفاؤه ، فال یجب علیه

  ) ٣.(الصوم شرعا،وعلیه الفدیة وهى إطعام عن كل یوم غذاء وعشاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الكافى فى ٢٤٣ص ٢، روضة الطالبین وعمدة المفتین ج٦٧٢حاشیة الطحطاوى ص)  ١( 

فقه أهل المدینة لشیخ اإلسالم أبى عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمرى 

  .١٧٠ص ٤المغنى ج.دار الكتب العلمیة ١٢٦القرطبى ص

فضیلة الشیخ على جمعة مفتى .فتاوى عصریة .الكلم الطیب ) ٣( .١٧٠ص ٤المغنى ج )٢(

للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة . دار السالم١٠٩ص .دار السالم   .الدیار المصریة 

  .م٢٠٠٥-ه١٤٠٦ األولى - ط.عبد القادر محمود البیكار  :لصاحبها 
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  المطلب الخامس 

  العلك

معروف ، ویجوز فتح العین ، ویكون العلك بكسر العین هذا هو ال:العلك 

فهو ما یمضغ من لبان وغیره فال .المراد الفعل ، وهو مضغ العلك وادراكه 

أى مضغه ولججه :علك الشئ یعلكه :ویقال .یذوب ، والجمع علوك وأعالك

  )١(.أى متین الممضغة :وطعام عالك 

  ، وتفتت منه شئ بالمضغ، على أن العلك  ان تفرق ) ٢(اتفق الفقهاء 

فوصل منه شئ الى الجوف ، بطل الصوم ، وان كان قویا ، أى یصلب 

  .بالمضغ فأنه یكره ، وال یبطل الصوم 

 وبه قال عطاء ؛ألنه ال یصل الى الجوف ، وقد رخصت عائشة فى مضغه

فهو كألحصاة یضعها فى فیه ، ومتى مضغه ولم یجد طعمه فى حلقه لم 

   : عند الحنابلة هانیفطر ، وان وجد طعمه فى حلقه ففیه وج

  .یفطر  : أحدهما 

  )٣( .ال یفطر : الثانى 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة علك.٤٠٨ص٦ج.باب العین .لسان العرب ) ١( 

تألیف ابى  .مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل  ،٢/١٦٠ بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع)٢(

 ص ٢الحاوى ج  دار الفكر ، ،٤١٥المجلد الثانى ص.عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن المغربى 

جاء فى المجموع ما نصه  ،١٨٠ص ٤،المغنى ج.م١٩٩٤- ١٤١٤دار الفكر للطباعة ٣٢٦

 یفطر بمجرد العلك وال بنزول الریق منه الى جوفه ، فأن تفتت فوصل من جرمه شئ الى وال:"

  .   ٤٠٧-٦/٤٠٦المجموع"جوفه عمدا أفطر 

  .٤/١٨٠المغنى ) ٣(



       
 

  ٣١٣ 
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

ال یمضغ :"على الكراهة حمل قول أم حبیبة رضى اهللا عنها: األثر:األدلة 

  .)١("الصائم العلك 

  :وجه الداللة من الحدیث 

 فیكون المضغ ، فیدخل  الى حلقه ، أن ینفصل منه شئأنه ال یؤمن

   )٢( .تعریضا لصومه للفساد

  )٣(.ویورث العطش  ویجمع الریق ،، أنه یجلب البلغم :المعقول 

یحتوى  ومعظم العلك الموجود  فى هذه األیام من النوع   الصناعى ، فهو

یة أو النباتات ، وصبغات طبیع على مواد سكریة ، وطعم الفواكه ،  أو

مصنعة كیمائیا ، وكل هذا یتحلل داخل الفم عندما یختلط باللعاب الذى 

مثل البیكربونات (أمالح غیر عضویة +من الماء ٩٩یتكون من أكثر من 

اللعابى  مثل أنزیم األمیلیز(مواد عضویة )+والفسوفات وكربونات الكالسیوم

  .ویصل مع اللعاب الى الجوف ) والتیالین 

وشددوا فى النهى عن العلك  ، ك المفتون هذه الحقیقةفیا حبذا لو أدر

سدا للذریعة ، وخاصة أن التجارب الطبیة أثبتت أن مضغ العلك ؛ للصائم 

یمكن أن ینهى افراز المعدة ،وبذلك یعرقل عملیة الهضم ،كما أن العلك 

اء بولذلك ینصح األط؛ینهك الغدد اللعابیة ،ویستنفد بعض  طاقات الصائم 

  )٤(.ألبتعاد عن استعمال العلك الصائم با

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدته أم :ل الشیخ قا. دار الفكر .طبعة٨٣٩٠حدیث ٣٣٧ص ٦السنن الكبرى للبیهقى ج)١( 

  .الربیع ،واالحدیث موقوف 

 الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعالمة منصور بن یونس البهوتى )٣ (.٢/١٦٠بدائع ) ٢(

  . بیروت .عالم الكتب١٦٢ص

   . ٧٧الجزء الثانى ص.العاشر :العدد.الدورة العاشرة  .ألسالمىمجلة مجمع الفقه ا )٤ (
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

 .شتمل على خمسة مطالب العین ، وی: المبحث الثالث 

  المطلب األول 

  العین

  :الكحل  

  : اختلف الفقهاء فى حكم صیام المكتحل على قولین

 أن الكحل ال یفطر :  وهوالء یرون، للحنفیة والشافعیة  :القول األول

  )١( .وان وجد طعمه فى حلقه  الصائم ،

 ن أبى لیلى  وبه قال ابن شبرمة واب،للمالكیة ، والحنابلة : القول الثانى 

أن الكحل یفطر الصائم اذا وجد طعمه فى  حلقه ، أو علم : وهوالء یرون 

  )٢( .وصوله الیه  

  :سبب اختالف الفقهاء 

 ،بین األحادیث التى تثبثیرجع السبب فى اختالف الفقهاء؛الى التعارض 

   .أو تنفى استعمال الكحل 

  :األدلة 

أن الكحل ال ب ول  القائلین ،استدل أصحاب القول األ :أدلة القول األول 

  : بما یلى وان وجد طعمه فى حلقه  ،یفسد الصوم 

  :الشریفة النبویة نةالس: أوال

  خرج علینا رسول اهللا فى :" ما روى عن عبداهللا بن مسعود أنه قال  -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤/ ٣ شرح الوجیز،العزیز٢/١٤١بدائع الصنائع ج) ١( 

،الروض المربع ١٣٧، قوانیین األحكام الشرعیة ص ٢/٤٢٥ مواهب الجلیل )٢( 

شرح  ،٢/٣١٨قناع ، كشاف ال٤/١٧١، المغنى ١/٣٦٤،الكافى فى فقه األمام أحمد ١٥٩ص

     .٤٤٨- ٤٤٧منتهى  األرادات 
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  )١.("رمضان وعیناه مملواتان كحال كحلتهما أم سلمة  

ْ                      عن عائشة قالت -٢ َ َ َ َ ِ َ ِ                         اكتحل رسول الله : "  َْ َّ ُ َُ َ َ َ   الله علیه وسلم-ْ
   
                     َ
َّ ِ َّ
َ َ َْ َ َ       وهو -  ُ َُ

 صائم
 
     ٌ

ِ
َ" . )٢(  

     عن أ نس بن مالك قال   َ روى   -٣ 
                     َ     َ َ ٍ ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ ٌ            جاء رجل َ ُ ََ ِ                                       إلى النبي صلى الله علیه َ َّ ََّْ ََ ُ َ ِّ ِ َِّ

             وسلم فقال اشتكت عیني أ فأ كتحل وأ نا صائم قال نعم
    

                           َ        َ َ                      ْ َ َ ََ ََ ُ ََ َ ٌَ
ِ ِ ِ َّ

َ ََ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ)."٣(  

  :األحادیث وجه الداللة من 

  )٤(.الحدیث یدل على اباحة الكحل للصائم 

:المعقول : ثانیا  

من العین الى الجوف ، اذا اكتحل الصائم فال یفسد صومه ؛ ألنه ال منفذ 

وال الى الدماغ ، وما وجد طعمه فذاك أثره ال عینه ،وأنه ال یفسد كالغبار 

 أو أعضاءه فتشرب فیه ال یضره ؛ ألنه ،والدخان ، وكذا لو دهن رأسه

  )٥ (.وصل الیه األثر ال العین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥ص٤جهذا الحدیث بعد البحث  لم أقف له على تخریج إال فى نیل األوطار ) ١( 

ص ١ج.باب ما جاء فى السواك والكحل للصائم .كتاب الصیام  .هابن ماجسنن ) ٢(

اسناده ضعیف ،قال الترمذى ال .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع :طبعة ١٦٧٨حدیث .٥٢٦

  .١٠٥ص ٣الترمذى ج.یصح فى هذا الباب شئ 

 ٣الجامع الصحیح وهو سنن الترمذى ألبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة ج) ٣(

حدیث أنس لیس :قال أبو عیسى .٧٢٦:حدیث .ما جاء فى الكحل .كتاب الصوم ١٠٥ص

  .اسناده بالقوى 

  .٢٢٨ص ٢سبل السالم ج) ٤(

  .٣/١٩٤  شرح الوجیز، العزیز٢/١٤١  الصنائع  بدائع)٥(
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   :أصحاب القول الثانى أدلة 

   ان أن الكحل  یفطر الصائم ،ب استدل أصحاب القول الثانى  القائلین ،

  : بما یلى وجد طعمه فى حلقه

  :السنة النبویة:أوال

           حدثني عبد الرحمن بن -١
                        ُ ْ ْ ِْ َ َّ ُ َ َ
َِ ِ                            َ                                   النعمان بن معبد بن هوذة عن أ بیه عن جدهَّ ِ ِِّ َ َ َ َْ ْ َِ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْْ ْ ُّ  

ِ                             َ   َ                                     عن النبي صلى الله علیه وسلم أ نه أ مر باإلثمد ِ َّ ِ َّ َّْ َِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ََّ ََّ َ ََ ْ ِّ ِ             المروح) ١(ْ َّ َ ُ ِ                  عند النوم )٢(ْ ْ َّ َ ْ ِ

 وقال لیتقه الصائم
                           ُ
ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َ َ". )٣(  

  :وجه الداللة من الحدیث 

  )٤.(على أن الكحل یفسد الصوم :لحدیث استدل بهذا ا

          إنما الفطر مما دخل ولیس مما خرج :" علیه وسلم قال صلى اهللا -٢
          

                                َ َ َُ ََّ َِّ ِ ِ
َ َْ َ َ َ ْ ْ َ َّ

ِ .)٥(  

  )٦.(أنه اذا وجد طعمه فقد دخل : قالوا  :وجه الداللة من الحدیث 

   )٧( .األنف   ولكنه غیر معتاد، كالواصل من،أن العین منفذ :المعقول: ثانیا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بكسر الهمزة هو حجر الكحل  :األثمد) ١( 

بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم بضم المیم وتشدید الواو أى المطیب :  المروح )٢(

  ).٥ص ٧عون المعبود ج.(تكن له رائحة 

ه ٢٧٥للحافظ أبى داود سلیمان بن األشعث السجستانى المتوفى . سنن أبى داود)٣(

طبعة دار .الكحل عند النوم للصائم :باب.كتاب الصیام ٣٠٠ص٢ج.صدقى محمد جمیل :تحقیق

حدیث .قال لى یحیى بن معین هو حدیث منكر :قال أبو داود .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .٢٣٧٨:رقم 

  .٤ص ٧عون المعبود ، المجلد الرابع ج) ٤(

  .١٥صسبق تخریجه ) ٥(

  .طبعة دار الحدیث٢٢٨ص ٢، سبل السالم ج٤ص ٧ عون المعبود ، المجلد الرابع ج )٦(

  .١/٣٥٣، الكافى فى فقه األمام أحمد ٢/٣١٨كشاف القناع ) ٧(
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  :المناقشة 

 أدلة الحنفیة ، ناقش االمالكیة والحنابلة : مناقشة أدلة القول األول

  : بما یلى والشافعیة

خرج علینا رسول اهللا :"أنه قال  عبد اهللا بن مسعود أما ما روى عن  -١

فى اسناده من "وعیناه مملوءتان  من الكحل وذلك فى رمضان وهو صائم 

  )١(.اختلف فى توثیقه 

فقد رواه ابن ، یث عائشة  من أن النبى اكتحل وهو صائم أما حد -٢

ماجة باسناد ضعیف من روایة بقیة عن سعید بن أبى سعید الزبیدى شیخ 

وسعید الزبیدى :قال البیهقى . بقیة عن هاشم بن عروة عن أبیه عن عائشة 

  )٢(.هذا من مجاهیل شیوخ بقیة ینفرد بما ال یتابع علیه 

جاء رجل الى رسول اهللا  فقال اشتكیت عینى ":أما حدیث أنس قال  -٣

. لیس اسناده بالقوى : فقد رواه الترمذى وقال "أفاكتحل وأنا صائم قال نعم 

  ،ثم ) ٣(وال یصح عن النبى صلى اهللا علیه وسلم فى باب الكحل  شئ 

  .نحمله على أنه اكتحل بما ال یصل 

  :فى الدلیل العقلى وقولهم 

صح فأنه یوجد طعمه فى الحلق ، ویكتحل باألثمد ال ی، لیست العین منفذ  

  . )٤(فینتخعه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥ص٤نیل األوطارج)  ١( 

  .٥٢٦ص١ن ابن ماجة جسن) ٢(

  .١٠٥ص ٣سنن الترمذى ج) ٣(

  .١٧٢- ٤/١٧١المغنى ) ٤(
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  : مناقشة أدلة القول االثانى  

  :دلة المالكیة والحنابلةأ ، ناقش الحنفیة والشافعیة

أما الحدیث الذى رواه معبد بن هوذة عن النبى أنه أمر باألثمد المروح عند 

قال لى یحیى بن  :وقال، أبو داود فقد رواه ،  "لیتقه الصائم :" وقال النوم

بأنه حدیث ضعیف ال ینتهض :  وأجابوا أیضا)١(. هو حدیث منكر، معین

  )٢( .ألحتجاج بهل

بأن فى اسناده الفضل بن المختار وهو :أما حدیث ابن عباس فیجاب عنه 

ضعیف جدا ، وفیه أیضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعیف ، قال ابن 

ال یثبت : وقال البیهقى  یث أنه موقوف ،األصل فى هذا الحد:عدى 

مرفوعا ، ورواه سعید بن منصور موقوفا من طریق األعمش عن أبى ظبیا 

ورواه الطبرانى من حدیث أبى أمامة ، قال الحافظ ، واسناده أضعف  عنه،

كونه داخال ؛ألن العین كما یجاب عنه أیضا بأنا ال نسلم ) ٣.(من األول 

یدلك قدمیه بالحنظل   من المسام فأن األنسان قدوانما یصل لیست بمنفذ ،

   )٤.(فیجد طعمه فى فیه ال یفطر

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٠١المجموع  ، ٣٠٠ص٢  داود ج سنن أبى) ١( 

- ه١٤١٩الطبعة األولى .دار الكتب العلمیة .٥ص٧ج .المجلد الرابع. عون المعبود ) ٢(

  .م ١٩٩٨

  .٥ص٧ج .المجلد الرابع. عون المعبود  )٣(

  . ٢٢٩- ٢٢٨ص ٢ سبل السالم ج)٤(

  

  



       
 

  ٣١٩ 
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أنه حدیث :فقد قال صاحب عنه صاحب نیل األوطار:أما الحدیث الثانى 

  )١(.منكر 

بما سبق وهو أن العین لیست بمنفذ ،  :فیجاب عنه :أما الدلیل المعقول 

وانما یصل من المسام فأن األنسان قد یدلك قدمیه بالحنظل فیجد طعمه فى 

  . فیه ال یفطر

  :الرأى الرأجح 

أن الكحل اذا تجمع بسببه مخاط ،وابتلعه  هو :أرى أن الرأى الراجح 

  .أفطر : الصائم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ص٣نیل األوطار ج) ١( 
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  نى المطلب الثا

  قطرة العین 

ق ، فأن العین لها قناة متصلة ان العین قناة الى الحل: یقول األطباء 

ولهذا نقول أن هذا منفذ الى الحلق ،وبناء على ما  باألنف ، ثم بالحلق  ؛

  )١ ( ؟ةسبق ، فهل یحصل الفطر بما یوضع فى العین من قطر

   الى أن قطرة العین ال تفسد الصیام ،وان :)٣)(٢(ذهب الحنفیة 

   )٤.(رین وجد طعمها فى حلقه ، وبهذا قال أهل العلم المعاص

الى أن قطرة العین تفسد الصوم اذا وصلت : والحنابلة )٥(، وذهب المالكیة

  )٧( وبه قال الشافعیة )٦(.الى الحلق 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م٢٠٠٥  -٢٠٠٤طبعة ٩٩ ص.كتاب الرمد لطلبة كلیة الطب)  ١( 

ولو وضع فى عینه لبنا أو دواء مع الدهن ، فوجد طعمه فى حلقه ال :" مراقى الفالح ونصه )٢(

  .٦٥٩ص"یفسد صومه 

عمها فى القطرة فى العین ال تفطر ولو أحس األنسان بط:"فتاوى مصطفى الزرقا ونصه ) ٣(

دمشق . دار القلم ١٧٣یوسف القرضاوى ص :قدم لها الدكتور .أعتنى بها مجدأحمد مكى "حلقه

  .م ١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة األولى 

دار .یوسف القرضاوى  :محمد أحمد مكى ، قدم لها :اعتنى بها فتاوى مصطفى الزرقا ) ٤ (

  .م١٩٩٩.ه١٤٢٠األولى .ط١٧٣ص.دمشق  .القلم 

  للقاضى عبد الوهاب ة، المكتبة الثقافیة بیروت ، المعون١٤٩ ص ١جواهر األكلیل ج )٥(

  .٣٤٤ص ١ج"ما وصل الى الحلق من العین ووجد طعمه فى حلقه فیفطر :"ونصه 

. عالم الكتب ١٥٩ص" والتقطیر فى العین مفسد للصوم:"جاء فى الروض المربع ما نصه ) ٦(

   .١٧٠ص ٤ج"ق یفطر ما یدخل الى العین الى الحل:"جاء فى المغنى .بیروت 

من الذى یفطر به الصائم ما وصل من عین :"جاء فى األقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ) ٧(

  .٥٣٧ص ١ج"وان قلت كسمسمة عمدا مختارا عالما بالتحریم الى مطلق الجوف 
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  :سبب اختالف الفقهاء 

هذا الخالف بین الفقهاء بنى على أصلیین ؛أولهما مدى صحة وحجیة 

  )١( .مدى اعتبار العین منفذا الى الجوف  : كتحال ، والثانىأحادیث األ

  :اأدلة القول األول 

 ال عبرة بما یكون  ال ینافى الصیام ، كما أنهأنهوهو :  المعقول :دلیلهم

 كما أن األحادیث التى ورد ذكرها فى صحة صیام المكتحل )٢(.من المسام

 أن العین لیست منفذا تقوى بعضها بعضا فیقاس علیها قطرة العین ، كما

  )٣.(لذا ال یفسد الصوم  الى الجوف ؛

  :المعقول :أدلة القول الثانى 

 ألن قناة الدمع ؛وان كانت منفذ غیر معتاد الى الجوف ،  أن العین منفذ

  )٤(.تصب فى األنف ، ومنه یمكن أن تصل القطرة الى الجوف 

 بأختیاره فأشبه أن ما وصل الى الحلق وصل الى الجوف ،:القیاس: ثانیا 

  )٥.(األكل 

  :الراى الراجح 

أن الصائم اذا أقطر فى عینه ،وأحس بأثر ذلك فى أنفه فتمخط ، فأن 

صیامه یكون صحیحا ،وأما اذا أحس بأثر ذلك وعینه فى مخاط فأقتلعه 

  .وابتلعه فأن صیامه یفسد ، بنفسه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٢ص ٢ج.الدورة العاشرة .مجلة  مجمع الفقه األسالمى ) ١( 

  . ٦٥٩مراقى الفالح ص ) ٢(

  .١٧٢- ٤/١٧١المغنى ) ٣(

  .٦٢٥قهیة ص، الموسوعة الطبیة الف١٥٩الروض المربع ص ) ٤(

        .٤/١٧٠المغنى البن قدامة ) ٥( 
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  المطلب الثالث  

  قطرة األنف

اذا احتاج الصائم الى أن یضع فى أنفه قطرة من هذه القطرات الطبیة 

  العالجیة ، فهل یفطر بذلك أم ال ؟

اذا لم ینفذ شئ الى الحلق ، فالصوم صحیح ،  على أنه) ١(اتفق الفقهاء 

یفسد بذلك فاختلفو هل  الى الحلق عن طریق األنف ،وأما اذا نفذ الدواء

  )٢.(أم الالصیام 

  :سبب اختالف الفقهاء 

یرجع السبب فى اختالف الفقهاء ؛ فى اعتبار ما یدخل فى األنف مفسد 

  :للصوم ؛ نتیجة اختالفهم فى قبول 

ِ                  َ                  لقیط بن صبرة عن أ بیه ِ:حدیث  ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ِ ْ َّ َ    َ               أ نه أ تى النبى : َ ِ َّ ََّ  - اهللا علیه وسلمصلى -ُ

ُّ     َ                                     فذكر أ شیاء ، فقال له النبى  َِّ ُ ََ ََ ََ ََ ْ َ ََ                   أ سبغ الوضوء «  :- صلى اهللا علیه وسلم-َ ُ ُ ْ ِ ِ ْ

  وخلل األصابع ، واذا استنشقت فبالغ إال أ ن تكون صائما 
  
       

                                  َ                                    ً َ
ِ ِ
َ ََ ُ َ َْ

َّ ِ ِْ ََ َْ َ ْ َْ َ َِٕ ََ ِ ِّ«.)٣(  

أفتى :ك واختالفهم فى مدى داللته ، وفى جواز القیاس علیه ،وبناء على ذل

البعض بأن ما یدخل من األنف الى بدن الصائم یفسد صومه ، یستوى فى 

  ذلك أن یكون بخاخ زكام ،أو سعوط ، أو مسحوق عطر ، أو ماء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٧٠،المغنى ٦/٣٥٣،المجموع ١/١٤٩،جواهر األكلیل٦٧ص٣ج٢المبسوط م)١( 

، بدائع ٤٠٣- ٤٠٢ص٢،ردالمحتار ج٢/٢٩٩البحر الرائق ) ٢(

  شرح الوجیز،العزیز٦/٣٥٣،المجموع ١/١٤٩،جواهر األكلیل ١/٣٤٤،المعونة٢/١٤٠الصنائع

ص ١،الروض النضیر ج٢/٣١٨،كشاف القناع ٤/١٧٠غنى االم٣/١٦١،التهذیب ٣/١٩٣

٤٧٤.  

  . ١٧ ص سبق تخریجه) ٣(
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األستنشاق المبالغ فیه ، وأفتى بعض أخر بأن كل ما یدخل الى بدن 

ومن هنا اختلف الفقهاء فى المسألة )١.(الصائم ال یفسد صومه مطلقا 

  :على رأیین 

ق عن طریق الدماغ ، أن قطرة األنف التى وصلت الى الحل :الرأى األول 

  .مبطلة للصیام 

أن قطرة األنف التى وصلت الى الحلق عن طریق الدماغ ،   :الرأى الثانى 

  .غیر مبطلة للصیام 

  :أدلة القول األول 

 بأن قطرة األنف التى وصلت الى :استدل أصحاب القول األول القائلون

  : مبطلة للصیام بما یلى  ،الحلق عن طریق الدماغ

   : الشریفةلسنة النبویةا: أوال 

  )٢(. "الفطر بما دخل ولیس بما خرج "صلى اهللا علیه وسلم-قول النبى -١

  :وجه الداللة من الحدیث 

أفاد العموم الوارد فى الحدیث أن الفطر یحدث بكل ما دخل الى الحلق ، 

  )٣.( فیفسد به الصیام ،والسعوط داخل الى الحلق

َ                       لقیط بن صبرةِ: حدیث -٢ َِ َ ِ ْ ِ ِ     َ         عن أ بیه َِ ِ ْ َّ َ    َ               أ نه أ تى النبى : َ ِ َّ ََّ صلى اهللا علیه -ُ

ُّ      َ                                      فذكر أ شیاء ، فقال له النبى - وسلم َِّ ُ ََ ََ ََ ََ ْ َ َِ        أ سبغ «  :-صلى اهللا علیه وسلم-َ ِ ْ

  الوضوء وخلل األصابع ، واذا استنشقت فبالغ إال أ ن تكون صائما 
  
        

                                     َ                                           ً َ
ِ ِ
َ َ ََ ُ َ َْ

َّ ِ ِْ َ َُ َْ َ ْ َْ َ َِٕ َ َُ ِ ِّ ْ«.)٤(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠- ٧٩ص ٢مجلة مجمع الفقه األسالمى ج) ١( 

  .دار الفكر للطباعة والنشر ٨٣٤٦ : حدیث ٣١٢ ص٦ج.السنن الكبرى للبیهقى ) ٢(

  .٤٧٤ص ١الروض النضیر ج) ٣(

   .١٧ص سبق تخریجه ) ٤(
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  :وجه الداللة من الحدیث 

، نهى الصائم عن المبالغة فى األستنشاق -صلى اهللا علیه وسلم-أن النبى

وكره النبى صلى اهللا علیه وسلم ذلك للصائم خشیة أن ینزل  الى حلقه ما 

  )١ .(یفطره 

   :المعقول

، كما أنه واصل الى )٢( وصوله الى الجوف من مجاریه المعتادة -١

  ) ٣.(جوفه بأختیاره ، فأشبه األكل 

، )٤( أن الدماغ جوف والواصل الیه یغذیه ،فیفطر كجوف البدن-٢

فالسعوط وصل من أحد الجوفیین ،أما الدماغ ، أو الجوف، والفطر فیما 

  )٥.(یدخل 

الفم فى األتصال بالحلق ، وأن جهاز  أن األنف مركز یشترك مع -٣ 

الشم به یستقبل المواد الطیارة ، فیذبهما فى طبقة المخاط ، ثم ینقلها عن 

طریق العصب الشمى الى مراكز الشم بالمخ، ولعل هذا ما جعل السلف 

  ".ان ما یؤخذ عن طریق األنف یصل الى الدماغ :"یقول 

ألحیان ، فیكون هو والفم  قد یستعمل األنف طریقا للتغذیة فى بعض ا-٤

  .سواء فى الحكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧ص٣ج٢المبسوط م، ١٨٤ص ١ نیل  األوطار ج) ١ (

     .١/٤٧٤لروض النضیرا) ٢ (

  .٤/١٧٠المغنى ) ٣( 

  .٢/٣١٨كشاف القناع ) ٤ (

  .٦٧ص ٣ج٢المبسوط م) ٥(

  



       
 

  ٣٢٥ 
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 أثبتت التحالیل الطبیة أن بعض المواد العالقة فى الهواء تدخل فى -٥

األنف ،ویكون لها تأثیر كبیر على الدورة الدمویة ؛ ولهذا یطالب المدافعون 

لطبیعى ،أو البنزین الخالى من الرصاص عن حمایة البیئة بأستعمال الغاز ا

فى تشغیل االالت والمركبات ، ومنعت بعض الدول التدخین فى األماكن 

  )  ١.(العامة ؛ حمایة لغیر المدخنین من تأثیر الدخان على صحتهم 

  :أدلة القول الثانى 

  :األثر 

  .سألت عن السعوط بالصبر للصائم فلم یرى به بأسا :قال داود 

  :ة من األثر وجه الدالل

  .األثر نص فى المطلوب 

  :ثانیا المعقول 

  .البد أن یكون الداخل من الفم ؛ اذهو المتبادر ؛  ولعدم التییقن بالوصول 

  :المناقشة 

ناقش أصحاب القول األول أدلة أصحاب القول الثانى بأن  ما استدلوا به 

  .بأنه ال حجة فیة اذا عارض النص : من األثر، والمعقول 

  :ى الراجح الرأ

التقطیر فى األنف یبطل الصوم ؛ : أرى أن الرأى الراجح هو القول بأن 

  .وذلك لقوة أدلتهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد العاشر . لمؤتمر مجمع الفقه األسالمى .الدورة العاشرة . مجلة مجمع الفقه األسالمى  )١( 

  .٨١- ٨٠ص٢ج

  

  



       
 

  ٣٢٦ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

 المطلب الرابع 

  قطرة األذن 

  یعد من األدویة الحدیثة فى التغلب على األلتهابات ، :التقطیر فى األذن

وسطى ائل الى األذن الوویعد الغشاء الطبلى حاجزا ضد مرور الس

والخارجیة ، فال تنفذ منها الى الحلق ، فاذا أصیب األنسان بالصمم، أو 

  .فعندها تنفذ السؤائل الى الحلق ، ثقب فى الطبلة 

 :أن األذن لیست منفذا الى الحلق ، اال فى حالة واحدة :"األطباء یقولون 

وهى اذا وجدفى طبلة األذن خرق ، فحینئذ تكون هناك قناة تصل من 

، فأذاكانت طبلة األذن سلیمة غیر مخرقة ،ولم یصل )١(لى الحلق األذن ا

ووصل ،  وأما اذا كانت مخرقة ) ٢(السائل الى الجوف ، فالصوم صحیح ،

  :السائل الى الجوف فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على قولین 

  وأحد قولى  ،)٤( والمالكیة  ،)٣(لجمهور الفقهاء من الحنفیة : القول األول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٢طبعة١٤٧عبد العزیز بالل ص/د) ١( 

  .١/١٤٩،جواهر األكلیل ٨٤ص١٠مجلة مجمع الفقه األسالمى ج )٢(

ص ٢،البحر الرائق ج٦٧ ص ٣ج٢المبسوط م ،١/٣١٧، الهدایة ٢/٢٦٦شرح فتح القدیر  )٣(

وما وصل الى الجوف من المخارق األصلیة :"جاء فى بدائع الصنائع ما نصه  .٣٠٠، ٢٩٩

كاألنف واألذن والدبر بأن أستعط أو احتقن أو أقطر فى أذنه فوصل الى الجوف أو الى الدماغ 

أنه ال  :"فى حاشیة الطحطاوى على مراقى الفالح ما نصهجاء .١٤٠ص٢ج".فسد صومه 

، أما الماء فأختار فى الهدایة عدم األفطار مطلقا دخل بنفسه خالف فى افطاره بأقطار الدهن 

أو أدخله ، وفصل قضیخان بین األدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم یفسد ، فأن أقطر 

 .طر أما غیره بفعله فالعبرة بصالح البدن وعدمه فى أذنه ماء أفطر فى األصح لوصول المف

  .٦٧٢ص "وفى المحیط الصحیح أنه ال یفطر الن الماء یضر الدماغ فأنعدم المفطر صورة ومعنى

  =دار القلم .ط١٣٦قوانیین األحكام الشرعیة .مكتبة الثقافیة بیروت ١/١٤٩جواهر األكلیل ) ٤(

  



       
 

  ٣٢٧ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

الى أن الصائم اذا .حدثیین وبه قال الم،  ) ٢(والحنابلة  ،)١(الشافعى

   .أو أقطر فیها دواء یفسد صومه اذا وصل الى جوفه،صب فى أذنه ماء 

وهو الروایة الثانیة عن الشافعى ، وهو قول أبو على  :القول الثانى 

، وهوالء یرون أن )٤(والظاهریة ) ٣(السنجى ، والقاضى حسین والفوارنى

  .قطرة األذن ال تفطر 

  :ء سبب اختالف الفقها

یرجع السبب فى اختالف الفقهاء ؛ الى قیاس األذن على األنف بجامع أن 

كال منهما منفذ، وبناء علیه یفسد الصوم ، أو ما أدخل الى األذن ال یفطر 

  )٥(. اال أن یصل الى حلق الصائم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواهب الجلیل  . ١/٥٢٤م ، الشرح الكبیر بهامش حاشیة الدسوقى ١٩٦٨للمالیین بیروت ط=

أو صب فى :"جاء فى مواهب الجلیل ما نصه .،  ٤٢٥لشرح مختصر خلیل ، المجلد الثانى ص

و غیره فوصل الى حلقه فلیتماد فى صومه وال یفطر بقیة یومه وعلیه القضاء أذنه دهنا لوجع به أ

  . ٤٢٥ ص ٢ج"وال یكفر ان كان فى رمضان فان لم یصل الى حلقه فال شئ علیه 

دار الكتب . ط٣/١٩٤مطبعة األمام بمصر ، العزیز شرح الوجیز ،٣٥٤ ص ٦المجموع ج) ١( 

  .منشورات محمد على بیضون .م١٩٩٧- ١٤١٧األولى ، ط.لبنان .العلمیة بیروت 

الكافى فى ،١٩٨٣-١٤٠١عالم الكتب ٣١٨ ص ٢،كشاف القناع ج١٧٠ص ٤المغنى ج) ٢(

 من  الفقه األسالمى لألستاذ أحمدالحصرى .م١٩٨٥- ١٤٠٥الرابعة .ط.١/٣٥٢فقه األمام أحمد 

  .٤٠٠ص 

ص ١ج"طر اذا أقطر فى أذنه فوصل الى دماغه أف:"جاء فى الكافى لالمام أحمد ما نصه 

  .م١٩٨٥-١٤٠٥الطبعة الرابعة ٣٥٢

أحمد /من الفقه األسالمى لألستاذ  .٣/١٩٤ شرح الوجیز ، العزیز٦/٣٥٤المجموع )  ٣(

  .٤٠٠الحصرى ص

الناشر مكتبة .طبعة جدیدة مصححة بتصحیح حسن زاید طلبه ٣٠١- ٣٠٠ ٦المحلى ج) ٤(

  .م١٩٦٨- ه١٣٨٨الجمهوریة العربیة 

  .١٧٠ص ٤ المغنى ج)٥(

  



       
 

  ٣٢٨ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

   :والحنابلة ، وأحد قولى الشافعیة ، والمالكیة ،  ة الحنفیةدلأ

  :الشریفة   النبویة أوال السنة

 وذكره البخارى ،" الفطر مما دخل :"قول النبى صلى اهللا علیه وسلم  -١

       )١(.تعلیقا باب الحجامة للصائم  

 :من الحدیث وجه الداللة 

  ) ٢(.دن الى الجوف  وهو وصول ما فیه صالح الب،وجود معنى الفطر

ما روى لقیط بن صبرة رضى اهللا عنه أن النبى صلى اهللا علیه وسلم  -٢

  ."اذا استنشقت فابلغ الوضوء اال أن تكون صائما :"قال 

 :من الحدیث وجه الداللة 

   ) ٣.( بطل صومه، على أنه اذا وصل الى الدماغ شئالحدیث دل 

  :المعقول 

ألنه یصل الى الدماغ ،والدماغ ؛صیام أن األقطار فى األذن یفسد ال-١ 

،الن الدماغ أحد الجوفیین فیبطل الصوم بالواصل الیه ) ٤(. أحد الجوفیین 

  .كالبطن 

 ،  فالواصل الیه یغذیه ، فأفسد الصوم ،أن الدماغ أحد الجوفیین -٢

   )٥(كاألخر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥ ص سبق تخریجه)١( 

  . ٣١٧ص ١الهدایة ج.٢٦٦ ص ٢شرح فتح القدیر ج) ٢(

  ٣٥١ص ٦المجموع ج) ٣(

  .٦/٣٥١المجموع ،٦٧ ص ٣ج٢المبسوط م) ٤(

    .٣١٨ص ٢كشاف القناع ج) ٥(

  

  



       
 

  ٣٢٩ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  ) ١.( وصول ما فیه صالح البدن الى الجوف جود معنى الفطر، وهوو -٣

وكان مما یمكن   أنه أدخله الى جوفه، فنفذ الى معدته  بأختیاره،-٤

  ) ٢.(التحرز منه 

  )٣.( أنه واصل الى جوفه بأختیاره فأشبه األكل -٥

   ) ٤.(قیاس األذن على األنف بجامع أن كال منهما منفذ-٦

 وقول أبو والظاهریة  للشافعى ،وهو الروایة الثانیة :  لقول الثانىأدلة 

 أن التقطیر فى األذن القائلین ، على السنجى ، والقاضى حسین والفورانى

  )٥.(ال یفطر 

  

  :أدلتهم 

  :المعقول 

أنه ال منفذ من األذن الى الدماغ ، وانما یصله من المسام كالكحل ، وكما 

عوط یصل سن الافطر بخالف األنف ف،والیلو دهن بطنه فأن المسام تتشربه

  جاء فى مجلة المجمع الفقه  .)٦.(من الى الدماغ فى منفذ مفتوح 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٦٦،شرح فتح القدیر ١/٣١٧الهدایة )١ (

  .٦/٣١٥المجموع ) ٢(

  .٤/١٧٠المغنى )٣(

  .١٠/٨٣مجلة مجمع الفقه)٤(

م،دار الكتب ١٩٩٧- ١٤١٧  الطبعة األولى ١٩٤ ص ٣،العزیز ج٣٥٤ ص ٦  المجموع ج)٥(

 :طبعة جدیدة مصصحة بتصحیح حسن زاید طلبه ،الناشر .٣٠٠،٣٠١ص ٦العلمیة ،المحلى ج

  .م١٩٦٨-ه١٣٨٨بة الجمهوریة العربیة مكت

  .  ١٩٤ ص ٣،العزیز ج٣٥٤ ص ٦المجموع ج )٦(

  



       
 

  ٣٣٠ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

اختلفت الفتاوى الحدیثة ، فأفتى : بناء على هذا األختالف :األسالمى 

البعضى بفساد صوم من یصب الماء فى أذنه ،أو یقطر فیها  الدواء ، 

اس األذن على ویبدوا لنا أن قی.وأفتى أخرون بصحة الصوم فى هذه الحالة 

 منفذ طبیعى –كالفم –العین أولى من قیاسها على األنف ؛ذلك أن األنف 

الى الحلق والجوف ، أما األذن فاألمر فیها مختلف ، لوجود الغشاء الطبلى 

الذى یفصل األذن الخارجیة عن األذن الوسطى ، وتقف ) طبلة األذن (

هذا الغشاء الطبلى أو ه ، فأذا أزیل ئعنده السوائل فال تنفذ الى ما ورا

  صارت األذن منفذا الى الجوف ،–وأصیب األنسان بالصمم–السمعى 

تصالها بالبلعوم عن طریق قناة أستأكیوس وحینئذ فقط یكون قیاس األذن إل

  )١(". أنفى –البلعوم "شتراكهما فیما یسمى إلعلى األنف صحیحا ، 

  :الراجح 

لسمعى ، فان كان سلیما محكما مناط الفتوى یرجع الى سالمة الغشاء اأن  

ال یسمح بمرور السوائل الى األذن الوسطى ، فالصوم صحیح ، أما ان 

فالصوم –أنفى –تمزق لمرض أو حادث ، ودخلت السوائل الى البلعوم 

  .یبطل 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٨٤- ٨٣ الدورة العاشرة ص .مجلة  مجمع الفقه األسالمى) ١( 

  .١٤٧عبد العزیز بالل ص / ، د١٠/٨٤مجلة مجمع الفقه األسالمى ) ٢(

  



       
 

  ٣٣١ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  المطلب الخامس 

  األقراص العالجیة التى توضع تحت اللسان

  

لعالجیة التى توضع تحت اللسان،هى عبارة عن أقراص  توضع األقراص ا 

وتوضع تحت اللسان  تحت اللسان ؛لعالج األزمات القلبیة المفاجئة ،

للتداوى أیضا ،وهذه األقراص تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان 

  ) .١(فتوقف أزماته القلبیة المفاجئة، بوقت قصیر ، ویحملها الدم الى القلب

  قراص على صحة الصیام ؟أثر هذه األ

أن هذه األقراص التى توضع تحت اللسان ال : قرر مجمع الفقه األسالمى 

تفطر الصائم ، ولكن قیدوا ذلك بقید ، وهو اذا الصائم لم یزدرد ریقه ،بأن 

  ) ٢.(تمضمض بعد ذوبان الحبة ، فیكون صیامه صحیح ،واهللا أعلم 

  :أدلتهم

 بوضع األقراص العالجیة  تحت اللسان استدل القائلون بعدم بطالن الصوم

  :بالمعقول والقیاس 

  :المعقول : أوال

أنه بسؤال أهل الخبرة من األطباء أفادوا بأن هذا النوع من الدواء ال یدخل 

 وال شربا ، وال فى ،الى الجوف ؛ لسرعة امتصاصه ، فهى لیست أكال

    تعالى لقوله؛) ٣(معنى الطعام، أو الشراب ، وهما ما یحصل بهما الفطر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .غادة سعید سالم ،أخصائیة نساووالدة/د) ١(

العدد العاشر .ة العاشرة لمؤتمر  مجمع الفقه األسالمى الدور.مجلة مجمع الفقه األسالمى ) ٢(

  .٢/٩٦ج

  .المرجع السابق )٣(

  



       
 

  ٣٣٢ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

             وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر{
     

                                                                                      ِ ْ ْ ْ َْ ْ ْ ُ َْ َ َ
ِ ِ ِِ َّ

َ َ َْ َ ََ َُ َ َ َ َ ُُ ُ َُ َُّ َ َ ْ {

لع بمعنى اذا تبین الصبح أمسك األنسان عن الطعام والشراب ، فأذا ابت) ١(

ذلك فأنه یفطر به ، وهذه األقراص بما أنها لیست أكال وال شربا ، وال تصل 

  )٢(. فصیامه صحیح ،الى المعدة اذا لم یبتلعها الصائم

  )٣(فأستدلوا بالقیاس على معجون األسنان  :أما القیاس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧من سورة البقرة أیة  )١( 

العدد العاشر .الدورة العاشرة لمؤتمر  مجمع الفقه األسالمى .مجلة مجمع الفقه األسالمى ) ٢( 

  .٢/٩٦ج

   .المصدر السابق) ٣(

  

   

 



       
 

  ٣٣٣ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

:، ویشتمل على أربعة  مطالب فى األحلیل  : بع المبحث الرا  

  المطلب األول 

 االحلیل

ویعبر عن هذا الشافعیة  الحقنة المتخذة فى مسالك البول ،( :االحلیل 

  .) والیسمونه احتقانا ،بالتقطیر

، و الثدى ،ومخرج بكسر الهمزة مخرج اللبن من الضرع  :لغة واالحلیل 

  )١(البول 

  ) ٢ (. بأنه مخرج البول من الذكر :یةعرفه الحنف:اصطالحا 

قد یستدعى فحص المسالك البولیة لشخص تقطیر مواد سائلة ، أو ملونة 

عن طریق مجرى البول ، تستقر فى المثانة ، لتوضح الصور التى تلتقطها 

األشعة ، وقد بحث الفقهاء حكم الصوم مع ادخال مثل هذه السوائل فى 

  :تىألوتوضییح ذلك كا.االحلیل 

   ، )٥(، والشافعیة فى أحد القولین )٤( ، والمالكیة )٣(للحنفیة: القول األول 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٧الحاء مع االم وما یثلثهماص.كتاب الحاء.منیر المصباح ال) ١( 

  .٣٠١ص ٢البحر الرائق ج) ٢(

لبنان ،المبسوط .بیروت .دار احیاء التراث العربى .ط٢/٢٦٧ شرح فتح القدیر )٣(

،الطبعة األولى بالمطبعة األمیریة ١/٣٣٠،تبیین الحقائق ٢/٣٠٠، البحر الرائق ٦٨ص٣ج٢م

  . ه١٣١٣ببالق مصر المحمیة 

، التاج واألكلیل بهامش مواهب ١٣٧ قوانیین األحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة ص)٤(

  .٢/٤٢٤الجلیل 

  .م ١٩٩٨- ه ١٤١٨، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ٣/١٦١ التهذیب )٥(

  

  



       
 

  ٣٣٤ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  وهوالء  : )٢(، وبه قال شیخ األسالم ابن تیمیة رحمهم اهللا)١(والحنابلة 

 فى األحلیل ، وفیه توقف محمد ؛ألنه شك فطار بما یقطرإلعدم ا:یرون 

   .. فى وجود المنفذ من األحلیل الى الجوف 

أن من : ویرون )٤(، وأبو یوسف)٣(للشافعى فى قوله الثانى :القول الثانى 

مام الشافعى إلقطر فى احلیله دواء أفطر سواء وصل الى المعدة أم ال ، وا

 : ففیه وجهان ، ا اذا دخل فیهاقیده بما بما اذا لم یصل الى المثانة ، وأم

نه لم یصل الى جوف التغذى وهو المثانة ، ألال یبطل صومه؛:أحدهما 

یبطل كما لو وصل الى حلقه ولم :  كما لو وضع فى فیه شیئا ،والثانى 

ان جاوز :والثالث .وألنه منفذ یتعلق الفطر بالخارج  یصل الى المعدة ؛

  )٥( .فالال ٕ  االحشفة أفطر و

لتیسیرخروخ البول اذا    فأن ادخال أنبوب الى المثانة؛:ى ما تقدموبناء عل

وانسد سبیل خروجه فتعسر البول ،أو تعذر غیر مفطر ، احتقن فى المثانة 

 وهو وجه غیر الشافعیة ،، والحنابلة ،  والمالكیة ، على ما یراه الحنفیة 

 غیر ن جهاز البولأویستوى فى هذا الرجل والمرأة ؛ألن التشریح كشف 

  )٦(. مرتبط بقناة الى المعدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم الكتب عا١٥٩،الروض المربع ص ٢/٣٢١،كشاف القناع ٤/١٨٢المغنى  )١( 

م المكتب األسالمى ١٩٨٥.ه١٤٠٥الطبعة الرابعة .١/٣٥٣بیروت،الكافى فى فقه األمام أحمد .

 .  

األختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ األسالم ابن تیمیة اختارها العالمة الشیخ عالء الدین أبو )٢(

  . ١٠٨ه ص ٨٠٣الحسن على ابن محمد ابن عباس البعلى الدمشقى المتوفى 

  .٣/١٩٤ شرح الوجیز،العزیز٣/٣١٩اوى الح) ٣( 

  . ٢/٢٦٧شرح فتح القدیر ) ٤ (

  .٦/٣٥٣،المجموع ٣/١٦١التهذیب )٥(

 .م١٩٩٧.ه١٤١٨ط٢/٤٧الدورة العاشرة ج.مجلة مجمع الفقه األسالمى ) ٦(



       
 

  ٣٣٥ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  :سبب اختالف الفقهاء 

یرجع السبب فى اختالف الفقهاء ؛الى أن هل بین المثانة والجوف منفذا أم 

ظهر أنه ال منفذ وانما یجتمع البول فیهما بالترشح ، كذا یقول ال ، واأل

األطباء فیما اذا وصل الى المثانة ، وأما اذا لم یصل بأن كان فى قصبة 

 جماع ، وبعضهم جعل المثانة نفسها جوف عند أبوإلالذكر بعد ال یفطر با

  )١(.یوسف 

 كیفیة خروج وهو، أن هذا األختالف مبنى على أمر خفى : وبعبارة أخرى 

ومن معهم أن خروجه ) أبو حنیفة وأبویوسف( فعندهما ، البول من األحلیل

 فاذا قطر فیه یصل الى الجوف باألقطار فى األذن ،، منه البد له من منفذ

خروج البول منه من طریق الترشح كترشح الماء من  وعند أبو حنیفة أن

، والظاهر أن البول فال یصل باألقطار منه  الى الجوف ، الخزف الجدید 

  ) ٢.(یخرج منه خروج الشئ من منفذه

  :األدلة

  : بما یلى استدل أصحاب القول األول :أدلة القول األول

  :القیاس :  أوال 

كمداوة جرح عمیق لم یصل الى ، فالبول یخرج رشحا ،  عدم المنفذ 

 وانما یخرج البول رشحا ، والجوف منفذ ،، الجوف، فلیس بین باطن الذكر 

فالذى یتركه فیه ال یصل الى الجوف فال یفطره كالذى یتركه فى فیه ولم 

  ).٣(یبتلعه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤٠لصنائع بدائع ا) ١( 

  .١/٣٣٠تبیین الحقائق ) ٢(

  .١/٣٥٣،الكافى فى فقه األمام أحمد ٤/١٨٢،المغنى ٢/٣٢١كشاف القناع ) ٣(



       
 

  ٣٣٦ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  :استدل أصحاب القول  الثانى   :أدلة القول الثانى

  :بالمعقول 

 )١( .أنه منفذ یتعلق الفطر به :وهو 

  :المناقشة

 وهو المعقول ، ثانىأدلة  أصحاب القول ال:ناقش أصحاب القول األول 

  .فال یتعلق به الفطر كما سبق بیانه ، بأنه لیس منفذ 

  .أرى أن الراى الراجح هو القول األول : الراجح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٦١التهذیب ) ١( 

  

  



       
 

  ٣٣٧ 
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  المطلب الثانى 

  العالج بالمس فى الفرج

  .عالج المهبل بنترات الفضة ، وغسله بالماء ، أو الدواء

 أن عالج : جاء فى الفتاوى األسالمیة الصادرة من دار األفتاء المصریة

الدواء مفسد للصوم ، ویجب أو ، المهبل بنترات الفضة ، وغسله بالماء 

  )١(.القضاء 

  :أدلتهم 

القناة التى تبتدئ بالفتحة :اء األخصائیون أخبروا أن المهبل هوبأن األط

المعروفة ، وتنتهى بفم الرحم ، وأن السائل الذى یمر بهذه القناة یصل الى 

 أو ،الداخل ، فیكون الحكم أن مس المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء

  )٢( .قضاء ما أفطرتهفطر ، وأن الواجب الدواء م

  :األقطار فى قبل المرأة 

بناء على ما سبق ذكره ، فیكون األقطار فى قبل المرأة یفسد صومها 

  .باألجماع 

قالوا هو أیضا على  األقطار فى اقبال النساء،:"   قال الكمال بن الهمام رحمه اهللا 

 بعضهم یفسد الصوم بال وقال"ر الخالف السابق ذكره فى األقطار فى احلیل الذك

ألنه شبیه بالحقنة ، وأن األحلیل مخرج البول ، ومخرج اللبن من ؛ خالف 

  )٣.(كاألقطار فى األذن الثدى ؛وألن لمثانتها منفذ فیصل الى الجوف ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ه١٣٦٨رمضان ٢٨،ص٥٨م-٦١المفتى فضیلة الشیخ حسنین محمد مخلوف،س) ١( 

  .١٠١المجلد األول ص .م،الفتاوى األسالمیة من دار األفتاء المصریة ١٩٤٩

  . النساء والوالدة أخصائیة أمراض.غادة عبد السالم /المصدر السابق ، د) ٢(

  .٢/٢٦٧،شرح فتح القدیر٢/١٤٠،بدائع ١/٣٣٠، تبیین الحقائق٢/٣٠١البحر الرائق ) ٣(
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 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  المطلب الثالث

  غازات التخدیر

  

 ولذا أتحدث عن حكم الحقن التى ؛التخدیر له أنواع كثیرة ، وطرق شتى 

  :، وأثرهاعلى الصیام فأقول )كالمورفین ونحوه(تستخدم للتخدیر 

وفى  جمیع أنواع الحقن ، بما فیها الحقن المخدرة،: عض الى أنذهب الب

ال –فى الشرایین أو، أو فى العروق ، تحت الجلد –أى موضع من البدن 

وأن وصلت وصلت الیه فأنما  تفطر الصائم ؛ ألنها ال تصل الى الجوف ،

  .تصل من منفذ عارض غیر خلقى 

  

لتخدیر ال تجوز، مع عدم الحقن التى تعطى لغرض ا:  الى أنهوالء  ویرى

نهى رسول اهللا : "األفطار ؛وذلك لما روى عن أم سلمة رضى اهللا عنها 

وهذا كله اذا لم یحصل قئ عقب الحقن ، فأن ) ١ ("عن كل مسكر ومفتر 

وقد   ،  بسبب الحقنة ، وكان ما قاءه طعاما أو ماء ، أو مرةحصل تقیؤ

 أو قاءه بلغما، فال یفسدمأل الفم ، فسد صومه ، وان لم یمأل الفم ، 

   ) .   ٢(صومه

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٣٨ص ٦فیض القدیر ج(السیوطى فى كتابه الجامع ) ١( 

  .٢/٩٨مجلة مجمع الفقه األسالمى ج) ٢(
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  :أنواع  التخدیر ، وحكم كل نوع 

 الحال یشم المریض مادة غازیة التخدیر عن طریق األنف ، وفى هذه :أوال

فیحدث التخدیر ، فأن كان التخدیر موضعیا – تؤثر فى أعصابه - كالهواء–

  ، صحیحا هفیكون صوم بحیث ال یؤثر على المخ، وال یفقد الصائم وعیه،

لطبیعة المادة التى دخلت عن طریق األنف ،وان كان التخدیر كلیا أفقد 

بطل الصوم بسبب خروجه عن الوعى ، ال بسبب طبیعة  الصائم وعیه ،

  )١.(المادة الغازیة 

وهو نوع من العالج الصینى ، یعتمد على ادخال ابر :التخدیر الجاف :ثانیا

ث نوعا من الغدد تحد الجلد، فحساس تحتإلمصمته جافة الى مراكز ا

فراز المورفین الطبیعى الذى یحتوى علیه الجسم ، وبذلك إداخل البدن على 

یفقد المریض القدرة على األحساس فى الموضع المحدد، وهذا النوع من  

  .التخدیر ال یؤثر على صحة الصیام 

ل ؛ أن الغالب فیه القیام بالتخدیر الموضعى الذى ال یغطى العق:دلیلهم 

داخلى أدى  لى البدن ، بل حدث تفاؤل فیزیائىإوألنه لم یدخل معه شئ 

  ) ٢.(الى هذه النتیجة

وفى هذه االطریقة یقوم الطبیب بأدخال مادة سائلة :التخدیر بالحقن : ثالثا 

  .مخدرة یحقنها فى موضع معین من بدن الصائم 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٧٥- ٢٣سعید المدنى ص/د.،مبادئ التخدیر ٩٩- ٢/٩٨مجلة مجمع الفقه األسالمى ج) ١( 

٧٦.  

- ٧٥- ٢٣دنى صسعید الم/د.،مبادئ التخدیر ٩٩- ٢/٩٨مجلة مجمع الفقه األسالمى ج) ٢( 

٧٦.  
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كالحقن فى ( والشرایین ، غیر األوردة فأن كان الحقن فى مكان أخر -١

فال یفسد  )أو  فى العضلة ،أو فى رأس األلیة أو نحو ذالك ،اللثة 

  أو الشعیرات؛، الصوم؛ألن السائل یصل الى البدن عن طریق المسام 

 یفقد الصائم وألن التخدیر الموضعى یقتصر على المكان المحدد،دون أن

    .الوعى 

  أما اذا تم الحقن فى األوردة ،أو الشرایین بالمادة المخدرة ، فأن -٢

أن مائعا أدخل الى البدن من مكان صار منفذا :الصوم یبطل لسببین؛أولهما

أن الصائم یفقد الوعى ؛ألن المادة المخدرة التى صبت فى :عرفا ، واألخر 

اسطة الدورة الدمویة ، واتصلت بالمخ ، الدم قد توزعت على جمیع البدن بو

  )١(.وفقدان الوعى سبب بطالن الصوم ومراكز األحساس ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد العاشر .لمؤتمر مجمع الفقه األسالمى .الدورة العاشرة .مجلة مجمع الفقه األسالمى )١( 

  . م١٩٩٧- ١٤١٨_ط.٢/٩٩ج
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  المطلب الرابع

  الحقن فى الصیاماستعمال 

 على ادخال سائل الى الجسم عن طریق دفعه عبر فتحة : یطلق األحتقان

  .الفرج 

تراق ، ثم أطلقت على ما یتداوى به مثل الفرقة من األف : فالحقنة لغة

 اذا وصلت الدواء الى باطنه من مخرجه :والجمع حقن ، وحقنت المریض

  )١(.بالمحقنة 

دواء یحقن به المریض فى قبل : بأنها أما الحقنة عندالفقهاء فقد عرفوها

  )٢(.أو دبر 

رة والحقنة فى كتب الفقه اذا أطلقت فأنها تنصرف الى الحقنة الشرجیة ال الب

الیصال الدواء ، أو الغذاء عبر األوردة ،والشرایین ، أو عن طریق العضل 

ألن غیرها لم یكن قد عرف ؛ مما تعارف الناس على تسمیتها األن بالحقنة 

  )٣(.فى وقتهم ، ولم تكن األبر المستخدمة بالحقن معروفة وقتئذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كتاب الحاء ، الحاءمع القاف وما یثلثهما٥٦ المصباح المنیر ص)١( 

  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥-.  الرابعة - ط٥٥٩المجلد األول ص.حاشیة الشیخ ابراهیم البیجورى ) ٢(

  :النصوص الفقهیة التى تثبت ذالك ومن ) ٣(

- ط٣١٧ص١م"أن األحتقان هو وصول الدواء الى باطنه  من دبره:"قول صاحب الهدایة:أوال 

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠

الحقنة هى ما یعالج به األریاح الغالظ أو دواءفى األمعاء یصب الیه الدواء من :"قال الخرشى 

  معاء من طعام حصل به فائدة الغذاء فأن الدبر بألة خاصة فیصل الدواء لألمعاءوما وصل لأل

شرح ." یجذب من المعدة ومن سائر األمعاء عند األطباء فصار ذالك فى معنى األكل  الكبد

الثانیة بالمطبعة الكبرى األمیریة - ط.٢٤٩ ص ٢المحقق سیدى أبى عبد اهللا محمد الخرشى ج

  =.ه١٣١٧ببالق مصر المحمیة 
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  :بحكم هذه المسألة فى أمرین وفیما یلى نتعرض الى ما یتعلق 

  .استعمال الحقن فى الورید أو العضل:األول 

  .) راض طبیة غالحقنة الشرجیة أل(استعمال الحقن فى الدبر :ثانیا

  . أو العضل ،استعمال الحقن فى الورید:األول : أما األول 

،أو الجلد أو تحته ال یوجب  استعمال الحقن فى الصیام عن طریق الورید

ر یستوى فى ذلك أن تكون الحقنة للتغذیة ، أو للدواء ، فاألحتقان األفطا

سواء كان فى العضدین أو فى أى موضع من ظاهر الجسد ، اتفق الفقهاء 

   )١(. للصوم ةعلى أنها غیر مفسد

  . أن الشرط فى المفطر وصوله الى الجوف واستقراره فیه -١:أدلتهم 

  .ى الجوف  أن یكون دخوله من المنافذ المؤدیة ال-٢

  أن لو دهن أواكتحل ال:"جاء فى متن التنویر وشرحه الدر المختار -٣

أیطعم الكحل أو :":وقال فى رد المحتار علیه "یفطر ووجد طعمه فى حلقه 

  الدهن كما فى السراج وكذا لو بزق فوجد لزقه فى األصح ، وقال فى النهر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجیرمى على "الحقنة هى ادخال دواء أو نحوه من الدبر:"قال العالمة الخطیب الشربینى =

 دار المعرفة للطباعة - ط٣٢٩ص ٢حاشیة خاتمة المحققین الشیخ سلیمان البیجرمى ج.الخطیب 

فالحقنة بضم المهملة الدواء الذى یحقن به المریض ."م١٩٧٨-ه١٣٩٨لبنان .بیروت .والنشر 

  . م٢٠٠٤- ه١٤٢٥الرابعة .ط٥٥٩ص١حاشیة الشیخ ابراهیم البیجورىم"فى الدبر

،الفتاوى .م١٩١٩- ١٣٣٧شعبان - ٣٠ص-١١١م- ١٧المفتى الشیخ محمد بخیت س) ١( 

الفقه .٩٠-٨٩م ص١٩٨٠- ه١٤٠٠القاهرة .المجلد األول .فتاء المصریة األسالمیة من دار األ

 لبنان - المكتب األسالمى ط-٢٥٧محمد سلیم العوا ص/األسالمى فى طریق التجدید د

فضیلة الشیخ على جمعة مفتى الدیار المصریة .فتاوى عصریة .م،الكلم الطیب ١٩٩٨- ه١٤١٩

هدى .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦ األولى -ترجمة طدار السالم للطباعة والنشر والتوزیع وال١٠٩ص 

-١٤١٨ السابعة - دار القلم ط٣٠٦- ٣٠٥دیوسف القرضاوى ص .األسالم فتاوى معاصرة

  .م١٩٩٨
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ألن الموجود فى حلقه  أنه داخل من المسام الذى هو خلل البدن والمفطر 

انما هو الداخل من المنافذ لألتفاق على أن من اغتسل فى ماء فوجد برده 

فى الماء والتلفف بالثوب  ال یفطر وانما كره األمام الدخولفى باطنه أن 

  ".المبلول ال فیه من اظهار الضج فى اقامة العبادة

أن یصل الى الجوف ، وأن یستقر فیه ، :فالشرط فى المفطر :وبالجملة 

خارج الجوف ، وال  أن یدخل الى الجوف ، وال یكون طرفه بذلكوالمراد 

وأن یكون الوصول الى الجوف من متصال بشئ خارج عن الجوف ،

المنافذالمعتادة  ؛ألن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن 

یصل منها شئ الى الجوف ، ومن ذلك یعلم أن األحتقان بالحقن المعروفة 

األن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدین ، أو فى الفخذین ، أو 

ضع من ظاهر البدن غیر مفسد للصوم ألن أو فى أى مو ، رأس األلیتین

 مثل هذه الحقنةال یصل منها شئ الى الجوف من المنافذ المعتادة أصال ،

 فأنما یصل من المسام فقط، وما تصل الیه لیس ،وعلى فرض الوصول

جوفا وال فى حكم الجوف ، فهذه الحقن لیست أكال وال شربا ، وانما تدخل 

  )١(.طبیعى البدن عن طریق غیر معتاد وال 

  ) .راض طبیة غالحقنة الشرجیة أل(استعمال الحقن فى الدبر :ثانیا

  :اختلف الفقهاء فى حكم الحقنة الشرجیة 

  من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة) ٢(ذهب جمهور الفقهاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .المصدر السابق)١( 

الخرشى  ، ١/٣٢٩ تبیین الحقائق ،١٤٠ص٢، بدائع الصنائع ج٦٧ص٣ج٢المبسوط م) ٢(

  =ثقافیة المكتبة ال١/١٤٩جواهر األكلیل .طبعة ثانیة بالمطبعة الكبرى األمیریة ٢٤٩ص ٢ج

  

  



       
 

  ٣٤٤ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

 الى أن استعمال الحقنة الشرجیة  یفسد الصوم ، ویوجب والشیعة الزیدیة 

  . القضاء 

 الشافعیة ،القاضى حسین من وبه ، وابن تیمیة، بن حزمال وهو :الرأى الثانى

  )١.( الحقنة الشرجیة ال تفسد الصوم :ویرون أنالمعاصرین  أهل العلم و

   :دلیل الجمهور

  :الشریفةسنة النبویة الدلیل من ال:أوال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،دار ١٩٣- ١٩٢ص ٣العزیز ج، ٣١٩ص٣، الحاوى ج٢/٤٢٤مواهب الجلیل بیروت ،=

، شرح ١٦١ص ٣،مطبعة األمام بمصر ،  التهذیب ج٦/٣٥١كتب العلمیة ،  المجموع جال

،الروض النضیر ١٧٠ص٤المغنى ج دار الفكر ، ٤٤٧منتهى األرادات ، المجلد األول ص 

مجد أحمد مكى قدم لها الدكتور یوسف :أعتنى به .مصطفى الزرقا ى فتاو.٤٧٤ص ١ج

  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠ألولى دار القلم دمشق الطبعة ا١٧٣القرضاوى ص 

مكتبة الجمهوریة :، الناشر ٣٠٠ص ٦المحلى ج، ٣/٣١٩ ، الحاوى ٦/٣٥٢ المجموع ج) ١(

والسعوط وال ) نشوق (الینقض الصوم حقنة وال سعوط :" قال ابن حزم م ،١٩٦٨- ه١٣٨٨

 األختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ األسالم ابن تیمیة أختارها  ،الخ ٠٠٠٠تقطیر فى أذن 

مة الشیخ عالء الدین أبو الحسن على ابن محمد بن عباس البعلى الدمشقى المتوفى العال

  وقال شیخ األسالم الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان١٠٨بتحقیق الفقى ص٨٠٣

ابن تیمیة فى الكحل والحقنة والتقطیر فى األحلیل ووصول الدواء الى الجوف عن طریق جراحة 

من الفقه األسالمى لألستاذ محمد الحصرى .،هر أنه ال یفطر بشئ من ذلك ظاأل"الخ ٠٠٠٠

هدى األسالم فتاوى .١٩٨٨- ه١٤٠٨مكتبة الكلیات األزهریة . دار الجیل بیروت لبنان ٤٠٠ص

دار القلم للنشر .م ١٩٩٨- ١٤١٨الطبعة السابعة ٣٠٥ص.یوسف القرضاوى /د.معاصرة 

الت المسلم المعاصر فى حیاته الیومیة والعامة ألمام ،الفتاوى دراسة لمشك .والتوزیع بالكویت 

، ١٧٣فتاوى مصطفى الزرقا ص.دار القلم بالقاهرة : الناشر١٣٦األكبر محمود شلتوت ص 

  .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠الطبعة األولى .دارالقلم 

  

  

  



       
 

  ٣٤٥ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

الفطر :" من أن  عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  ما روام البیهقى-١

  )١". (مما دخل 

  .الحدیث نص فى المطلوب :  اللة من الحدیثوجه الد

َ                                                                                             حدثنا سفیان عن إسماعیل بن كثیر عن عاصم بن لقیط بن صبرة  -٢ َِ َِ ُِ ِ ٍ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ْ ُ ْ ََ َّ

ِ    َ        عن أ بیه  ِ ْ َّ َ    َ               أ نه أ تى النبى : َ َِّ ََّ ُ      َ                             فذكر أ شیاء ، فقال له -صلى اهللا علیه وسلم-ُ ََ ََ ََ ََ ْ َ َ

ُّ         النبى         أ سبغ الوضوء وخلل األصابع ، واذا «  :-ه وسلمصلى اهللا علی-َِّ
                                           ََ َِٕ َ َُ
ِ َِ ََ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ْ

 استنشقت فبالغ إال أ ن تكون صائما 
  
      

                        َ                 ً
ِ ِ
َ َ ُ َ َْ

َّ ِ ْ ََ َْ َ ْ ْ«.)٢ (  

  .یقاس هنا على ما وصل الى الدماغ : وجه الداللة من الحدیث

  :المعقول:ثانیا 

باطنه المفطر الى وصول المفطر الى باطنه؛ ألن الفطر یحصل بوصول 

قاس وی) ٤.(حصول الوصول الى الجوف المعتبرو )٣(.ألنعدام األمساك به

 المفطر الى على الجارى فى الحلق ؛ألن المعتبر عندهم وصول

  )٦(. فأشبه األكل  ،ألنه واصل الى جوفه بأختیاره ؛)٥(.الحلق

   :المعقول : دلیل الرأى الثانى

 األبتالع ان علم لعدم؛ وان لم یفطر صورة ، وصول ما یفید البدن الیه 

  )٧(.بوصول الدواء فى هذه الحاالت الى الجوف أو الدماغ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            .١٥صسبق تخریجه ) ١( 

   .١٧ صسبق تخریجه) ٢(

  .١٩٣ص ٣ جشرح الوجیزالعزیز) ٤(                        .٦٧ص٣ج٢المبسوط م) ٣( 

      .٤/١٧٠المغنى ) ٦(                         .٤٧٤ص ١النضیر ج) ٥( 

  .٤٠٠من الفقه األسالمى لألستاذ محمد الحصرى ص) ٧(

  

  



       
 

  ٣٤٦ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

انما نهانا اهللا فى الصوم عن األكل والشرب والجماع وتعمد القئ و  " :وقال ابن حزم

المعاصى ،وما علمنا أكال وال شربا یكون من دبر أو احلیل أوأذن أوعین أو أنف أو 

من جرح فى البطن أو الرأس وما نهینا قط عن أن نوصل الى الجوف بغیر األكل 

  )١(".والشرب ما لم یحرم علینا ایصاله 

فى الكحل والحقنة والتقطیر فى األحلیل ووصول : سالم ابن تیمیةوقال شیخ األ

یفطر بشئ من ذلك األظهر أنه ال"الخ ٠٠٠٠الدواء الى الجوف عن طریق جراحة 

كانت الخاص والعام ، فلو سالم الذى یحتاج معرفته إلن الصیام من دین اإف

لكان هذا مما یجب هذه األمور مما حرمها اهللا ورسوله فى الصیام ویفسد الصوم بها 

على الرسول بیانه ،ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه األمة كما بلغوا سائر شرعه 

فلما لم ینقل عن النبى صلى اهللا علیه وسلم فى ذلك حدیثا صحیحا وال ضعیفا وال 

  )٢(".مسندا وال مرسال علم أنه لم یذكر شىئا من ذلك 

والشرب ، م األكل وصفى الظور اذا كان من مح:" قال الشیخ محمود شلتوت 

 والشراب ،و المعدة هى محل الطعام ،المعدة الحلق الى وحقیقتهما دخول شئ من 

 للحیوان كان المبطل  والكرش،  وقالوا انها كالحویصلة للطائر، من األنسان

للصوم ما دخل فیها بخصوصها سواء كان مغذیا أم غیر مغذ، والبد أن 

ولكن لم ، ومن أجل هذا ما دخل فى الجوف  ؛یكون عن المنفذ المعتاد

یصل الیهاال یفسد الصوم فالحقنة الشرجیة یدخل بها الماء فى  الجوف ،و 

  ." لكن ال ال یصل الیها فال تفطر 

؛وألن هذه الثانى ؛ للتیسیر على الناسرأى ال  هو:أرى أن الرأى الراجح:الرأى الراجح 

   . ى تكون ضرورة بالنسبة له  الوسائل ال یستعملها اال المریض وبالتال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .           ٦/٣١٨المحلى ج) ٦( 

  .١٠٨األختیارات الفقهیة ص ) ٢(

الفتاوى دراسة لمشكالت المسلم المعاصر فى حیاته الیومیة والعامة ألمام األكبر محمود )٣(

  .دار القلم بالقاهرة :الناشر.  ١٣٦شلتوت ص 



       
 

  ٣٤٧ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  

  اخلامتة

  

فى باب ى ختام هذا البحث الذى حاولت فیه بیان حكم بعض المستجدات ف

تم عرضه الصیام ،على ضوء التحلیل الفقهى والواقع العلمى ، ألخص ما 

  :فى العناصر األتیة 

  . بخاخ الربو یفسد الصوم -١

  . بخاخ الصدر یفسد الصوم -٢

  . العلك ینصح بعدم تناوله أثناء الصوم -٣

 والتقطیر فى األنف اذا تجمع بسببه مخاط ، وابتلعه  ،  األكتحال-٤

  .أفطر  :الصائم 

  . التقطیر فى األنف یبطل الصوم -٥

  .ال یفطر الصائم ، بعكس منزوعة الطبلة:سلیمة  التقطیر فى األذن ال-٦

  . األقراص العالجیة التى توضع تحت اللسان ال تفسد الصوم -٧

  . التقطیر فى األحلیل ال یفسد الصوم -٨

  . العالج بالمس فى الفرج یفسد الصوم-٨

  . التخدیر الموضعى ال یفطر الصائم ، أما الكلى یفسد الصوم -٩

  .نصح بتأخیر استعمالها الى ما بعد األفطار الحقن الشرجیة ی - ١٠ 

  

  

  

  



       
 

  ٣٤٨ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

تس ا   
  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

َِّ          المقدمة -١ ُ.                

           .تعریف النوازل -٢

  .   أهمیة دراسة النوازل  -٣ 

   .     التعـریف بالصـیام -٤

    .     مفسدات الصیام -٥

  .منافذ  مفسدات الصیام -٦

    .        بخاخ الربو -٧

   .      بخاخ الصدر -٨

   .               العلك-٩

  .              العین-١٠

   .       قطرة العین  -١١

  .     طرة األنف  ق-١٢

  .      طرة األذن ق-١٣ 

.        نألقراص العالجیة التى توضع تحت اللسا ا-١٤  

  .        التقطیر فى األحلیل -١٥

  .    العالج بالمس فى الفرج -١٦

   .            غازات التخدیر -١٧

    .  تعمال الحقن فى الصیام اس-١٨ 

  الخاتمة

 المصادر المراجع
  

٢٩١  

٢٩٥  

٢٩٨  

٣٠٠  

٣٠٢  

٣٠٣  

٠٣٦  

٣١١  

٣١٢  

٣١٤  

٣٢٠  

٣٢٢  

٣٢٦  

٣٣١  

٣٣٣  

٣٣٧  

٣٣٨  

٣٤١  

٣٤٧  

٣٤٩  



       
 

  ٣٤٩ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

 الفهارس

  فهـرس املراجع 
 

  : القرآن الكریم ، وعلومه : ً     أوال 

    عـالء   :       تألیف  .                                                      تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل - ١

                                                                 الدین على بن محمد بن إبـراهیم البغـدادي الـشهیر بالخـازن المتـوفي سـنة 

           دار الكتـب  .                           عبد السالم محمد عـلى شاهیـن   :                 هـ ضبطه وصححه    ٧٥٢

   .   م     ١٩٩٥  -   هـ     ١٤١٥                   لطبـعة األولـى سنـة  ا  .       لبنان   .        بیـروت  .        العلمیة 

        أبــو عبــد   :        المؤلــف   .                                             الجــامع ألحكــام العــراف المــسمى بتفــسیر القرطبــي - ٢

      طبعــة    .                    إبــراهیم محمــد الجمــل   :                                  اهللا القرطبــي األنــصاري  تحقیــق وتعلیــق 

  .                 دار القلم للتراث 

  

 : كتب الحدیث ، وشروحه  : ً         ثانیا 

                        المؤلــف أبــي عیــسى محمــد بــن   :                                   الجــامع الــصحیح وهــو ســنن الترمــذي - ١

               طبعــــة دار الكتــــب   .                كمــــال یوســــف الحــــوت  :      تحقیــــق  .              عیــــسى بــــن ســــورة 

   .       لبنان   .       بیروت    .        العلمیة 

                                  أبـــو داود ســـلیمان بـــن األشـــعث الجـــستاني   :        المؤلـــف   .                  ســـنن أبـــي داود - ٢

                 الـــسید محمـــد ســـید ،   /                         هــــ شـــرح وتحقیـــق الـــدكتور    ٢٧٥-     ٢٠٢      األزدي 

  :     طبعــة  .             ســید إبــراهیم   /           واألســتاذ -   یــر                   عبــد القــادر عبــد الخ  /          والــدكتور 

  .                                   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  

     محمـد   :        حققـه -     هـ    ٤٧٥               ابن ماجة ت سنة   :        المؤلف   .               سنن ابن ماجه- ٣

    .                                    دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع    :           مطبعة طبعة  .                فؤاد عبد الباقي

        هقـــي ســـنة                           أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسن البی  :        المؤلـــف   .                  الـــسنن الكبـــرى - ٤

  .      لبنان   .       بیروت   .             دار الفكر -       طبعة -   هـ    ٤٥٨

                          المؤلـف أبـو الطیـب محمـد شـمس   :                                عون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود - ٥  

          دار الكتــب  .  م     ١٩٩٨  - ه    ١٤١٩               الطبعــة األولــى –                  الحــق العظــیم آبــادي 

    .         لبنان -       بیروت .       العلمیة



       
 

  ٣٥٠ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

       م محمـد                                                          سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام للشیخ اإلما- ٦

  :            هــ تحقیـق     ١١٨٢                                             بن إسماعیل األمیر الیمني الصنعاني المتوفي سنة  ا

  -        القـــــاهرة   .            دار الحـــــدیث   .            عمـــــاد الـــــسید   .                     عـــــصام الـــــدین الـــــصبابطي 

   .  م     ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١                 الطبعة األولى سنة 

                                   شـیخ الحفـاظ البخـاري محمـد بـن إسـماعیل   :        المؤلـف   .                صحیح البخاري - ٧

  -   هـــ     ١٤١٩      ســنة -                إلیمــان بالمنــصورة        مكتبــة ا  .                       بــن إبــراهیم بــن المغیــرة 

   .     م     ١٩٩٨

                                                        فـــتح البـــاري بـــشرح صـــحیح اإلمـــام أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســــماعیل - ٨

        مكتبــة -                            أحمــد بــن علــى بــن حجــر العــسقالني   :                      البخــاري لإلمــام الحــافظ 

   .       اإلیمان 

     هــــ     ١٢٥٠                                محمـــد علـــى بـــن محمـــد الـــشوكاني ت ســـنة   :              نیـــل األوطـــار - ٩  

                                مل والـشیخ محمـد بیـومي والـشیخ صـالح             كمال على الج /            ضبط وتحقیق د

   .                              دار الحرم للتراث بمیدان األزهر    .       عویضة

  

  :كتب الفقه العام 

 :  كتب الفقه الحنفي -أ 

  -                                                               البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق للعالمـة زیـن الـدین بـن نجـیم الحنفــي - ١

   .               الطبعة الثانیة  .       لبنان   .         بیروت  .                             دار المعرفة للطباعة والنشر -     طبعة 

ـــ  ٢ ـــشرائع   ـ ـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب ال ـــو بكـــر الكاســـاني   .                                ب ـــدین أب                             لعـــالء ال

                                شارع محمد كریم بالقلعة بالقاهرة   ١٣                مطبعة اإلمام -   ٥٨٧            المتوفي سنة 

  -   هـــــ     ١٤١٧                 الطبعــــة األولــــى ســــنة   .           دار الفكــــر   .                ومطبعــــة العاصــــمة   . 

   .   م     ١٩٩٦

   عــي                                                              تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدین عثمــان بــن علــى الزیل- ٣

                                                       الطبعة األولى بالمطبعة الكبرى األمیریة ببوالق مصر المحمیة   .        الحنفي 

   .    هـ     ١٣١٣    سنة 

                                                                 حاشیة رد المحتار لخاتمـة المحققـین العالمـة الـسید محمـد أمـین الـشهیر - ٤

  .               دار الفكر - م    ١٩٦٦  -     هـ     ١٣٨٦                     الطبعة الثانیة سنة -            بابن عابدین 



       
 

  ٣٥١ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

       الطبعــة   .          اه خلفــاء                                           شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفي البــابي الحلبــي وشــرك

       الطبعــة   .   م     ١٩٩٨  -   هـــ     ١٤١٩                            دار إحیــاء التــراث العربــي ســنة   .       األولــى 

   .                           الثالثة ببوالق مصر المحمیة 

                                                           حاشـــیة الطحـــاوي علـــى الـــدر المختـــار للعالمـــة الـــسید أحمـــد الطحـــاوي - ٥

          لبنــان ســنة   .       بیــروت   .                              دار المعرفــة للطباعــة والنــشر -       طبعــة -       الحنفــي 

            دار الطباعــة   .   م     ١٩٧٥     هـــ     ١٣٩٥    ســنة       وطبعــة   .   م     ١٩١٥  -   هـــ     ١٣٩٥

   .       لبنان  .      بیروت  .      للنشر 

                               محمــد عــالء الــدین الحــصفكي المتــوفي   :       تــألیف   .                   شــرح الــدر المختــار-   ٦

   .                                               مطبعة صبیح وأوالده بمیدان األزهر مطبعة الواعظ -      ١٠٨٨    سنة 

   .                         دار احیاء التراث العربى .                                  شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام - ٧

    .      لبنان  .        بیروت 

  -   هــ    ٣٣٢                                                       اللباب في شرح الكتـاب للـشیخ عبـد الغنـي الغنیمـي المتـوفي -   ٨

  -      ١٩٦٠  -      ١٣٨٠                                  طبعـــة دار العهـــد الجدیـــد للطباعـــة ســـنة    .      هـــ   ٤٢٨

   .       لبنان   .       بیروت   .                   دار الكتب العلمیة 

  -      ١٣٩٨                  دار المعرفة سنة  :    طبعة  .                              المبسوط لشمس الدین السرخسي -   ٩

                 الطبعـــة األولـــى ســـنة   .         لبنـــان  .      بیـــروت   .                   دار الكتـــب العلمیـــة   .    م    ١٩٧٨

  .    م     ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١

                             برهان الدین أبي الحسن على بن   :       تألیف   .                            الهدایة شرح بدایة المبتدئ-  ١٠

       الطبعة   .               الطبعة األخیرة   .                                           أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغنیاني 

  .  م     ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠          األولى سنة 

  

 :  كتب الفقه المالكي -ب 

                                              المسالك إلى مذهب اإلمام مالك للشیخ أحمـد محمـد                   بلغة السالك ألقرب- ١

   .     م     ١٩٥٢    -    هـ    ١٣٧٢                  الطبعة األخیرة سنة   .               الصاوي المالكي

                    الطبعـة األولـى بمطبعـة   .                               للمواق بهامش مواهب الجلیل              التاج واالكلیل  - ٢

      .                         السعادة بجوار محافظة مصر



       
 

  ٣٥٢ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

   بـي                         للشیخ صالح عبد الـسمیع اآل  .                               جواهر اإلكلیل شرح مختصر خلیل - ٣  

     .                       المكتبة الثقافیة بیروت    :    طبعة  .        األزهري 

ـــى مختـــصر ســـیدي خلیـــل لإلمـــام عبـــد اهللا محمـــد -  - ٤                                                    شـــرح الخرشـــي عل

  .                دار صــادر بیــروت   .                طبعــة دار الفكــر   .   م     ١١٠١     هـــ     ١٠١٠       الخرشــي 

                                             الطبعة الثانیـة بالمطبعـة الكبـرى األمیریـة ببـوالق   .                   دار الكتاب اإلسالمي 

   . ه    ١٣١٧            مصر المحمیة 

                                      النفـراوي أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم بـن مهنـا   :        المؤلـف   .             اكه الـدواني       الفو  - ٥

               الطبعـة األولـى -     هــ     ١١٢٦                                        على رسالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي المتـوفي 

  .      لبنان   .       بیروت   .                   دار الكتب العلمیة   .     م     ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨    سنة 

        محمــــد بــــن   :      تــــألیف  .                                       األحكــــام الفقهیــــة ومــــسائل الفــــروع الفقهیــــة         قــــوانیین- ٦

                    ه دار العلـــم للمالیـــین    ٧٤١                         الغرنـــاطى المـــالكى المتـــوفى      جـــزئ       أحمـــدبن 

  .    ١٩٦٨            بیروت لبنان 

                                                             المعونة علـى مـذاهب عـالم المدینـة ، تـصنیف أبـي محمـد عبـد الوهـاب   - ٧

      مكتبــة   :        الناشــر   .                       تحقیــق حمــیش عبــد الحــق -                   علــى بــن نــصر المــالكي 

   .        الریاض   .             مكة المكرمة   .                  نزار مصطفي الباز 

                  أبـو عبـد اهللا الخطـاب   :        المؤلـف   .            مختـصر خلیـل                    مواهب الجلیل شـرح -   ٨

              الطبعـــة األولـــى   .              مطبعـــة الـــسعادة  .              دار الفكـــر   -     هــــ    ٩٥٤  -     هــــ    ٩٠٢

   .   م     ١٩٧٨  -     هـ     ١٣٩٨                   الطبعة الثانیة سنة   .     هـ    ١٣٢٨

  

 : جـ ـ كتب الفقه الشافعي 

                                                                  حاشیة الشیخ ابراهیم البیجورى على شرح  العالمة ابن الغزى ، الطبعـة - ١

     .    ٢٠٠٤      ١٤٢٥                            ر الكتب العلمیة بیروت لبنان   دا .        الرابعة 

                                                      في فقه اإلمام الشافعي لإلمام أبـي محمـد الحـسین بـن مـسعود        التهذیب  - ٢  

                 طبعـة دار الكتـب      .-     ٥١٦                                      بن محمد بن الفراء البغـوي  المتـوفي سـنة  ا

  . م    ١٩٩٧-    ١٤١٨                    العلمیة بیروت لبنان 

   یـــب                             أبـــو الحـــسین علـــى بـــن محمـــد بـــن حب  :       تـــصنیف   .                 الحـــاوي الكبیـــر - ٣

    دار  .  م     ١٩٩٤  -   هــــ     ١٤١٤                     طبعــة دار الفكـــر ســنة -                المــاوردي البـــصري 



       
 

  ٣٥٣ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

  -   هــــــ     ١٤١٤                 الطبعـــــة األولـــــى ســـــنة   .      لبنـــــان  .       بیـــــروت   .               الكتـــــب العلمیـــــة 

     .  م     ١٩٩٤

                                                               العزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بالــشرح الكبیــر لإلمــام أبــي القاســم عبــد - ٤

  -     ٦٢٣                                                       الكـــریم بـــن محمـــد عبـــد الكـــریم القزوینـــي الـــشافعي المتـــوفي ســـنة 

     هـ     ١٤١٧                 الطبعة األولى سنة  .      لبنان   .       بیروت   .                    ة دار الكتب العلمیة   طبع

    .    م     ١٩٩٧  -

     .           األمام بمصر      مطبعة  .                                    المجموع شرح المهذب ألبو بكر النووي - ٥

                  شمس الدین محمد بن   :      تألیف .                                       مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ٦

  .   د                طـه عبـد الـرؤف سـع  :                                        محمد الخطیب الـشربیني حققـه وخـرج أحادیثـه 

  .                  المكتبة التوفیقیة 

                       شمس الدین محمد بـن محمـد  :     تألیف  .                             األقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع   - ٧

   .                الخطیب الشربینى 

  

 : د ـ كتب الفقه الحنبلي 

  .                                                               الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعالمة منصور بن یونس البهوتي - ١

          لبنان      .       بیروت   .            عالم الكتب 

               موفق الدین عبـد   :                      د بن حنبل لشیخ اإلسالم                          الكافي في فقه اإلمام أحم- ٢  

ـــــــن قدامـــــــة المقدســـــــي ـــــــب  .    ١٩٨٥-    ١٤٠٥               الطبعـــــــة الرابعـــــــة   .                    اهللا ب        المكت

    .       األسالمى 

                                                          كــشاف القنــاع علــى مــتن اإلقنــاع للــشیخ منــصور بــن یــونس بــن إدریــس - ٣

                                        مكتبــــة النــــصر الحدیثــــة لــــصاحبها عبــــد اهللا وحمــــد   :        الناشــــر   .         البهــــوتي 

         طبعــة ســنة   .       لبنــان   .       بیــروت   .         م الكتــب    عــال   .                        الــصالح الراشــد الریاضــي 

   .  م     ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣

                                هـ ویلیه الشرح الكبیر البـن قدامـة    ٦٣٠                               المغني البن قدامة المتوفي سنة - ٤

       الطبعــة  .        القــاهرة  .                  طبعــة دار الحــدیث -     هـــ    ٦٨٢                    المقدســي المتــوفي ســنة 

     . م    ١٩٩٦  -   هـ     ١٤١٦          األولى سنة 



       
 

  ٣٥٤ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

         طبعـة دار   .         البهـوتي               منصور بن یـونس   :      تألیف    .      رادات ال             شرح منتهى ا- ٥

    .       الفكر 

  

  : كتب الفقه الظاهري 

                                                   المؤلف أبو محمد علـى بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم المتـوفي   .          المحلى - ١

       الناشـر  .                                 جدیـدة مـصححة بتـصحیح حـسن زایـد طلبـة        طبعـة -     ٤٥٦    سنة 

  . م    ١٩٦٨  -    ١٣٨٨                        مكتبة الجمهوریة العربیة 

   

  :كتب القواعد الفقهیة : ً       خامسا 

                علــى حیــدر الــرئیس   :       تــألیف  .                      مجلــة األحكــام العدلیــة                 درر الحكــام شــرح- ١

                                                                   األول لمحكمــة التمییــز وأمــین الفتیــا ووزیـــر العدلیــة فــى الدولــة العثمانیـــة 

                       ة الحقــــــوق باألســــــتان تعریــــــب                                ومــــــدرس مجلــــــة األحكــــــام العدلیــــــة لمدرســــــ

                     عالم الكتب للطباعة   ٢٢ ص  .             المجلد األول   .              فهمى الحسینى   :        المحامى

  .        بیروت  .           م دار الجیل--    ٢٠٠٣      ١٤٢٣   صة                        والنشر والتوزیع طبعة خا

  

 : كتب المعاجم : ً       سادسا 

  .                                 طبعــــة دار المعرفــــة للطباعــــة والنــــشر   .                        أســــاس البالغــــة للزمخــــشري - ١

   .       لبنان   .       بیروت 

                              محمد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر   :       الشیخ   :       تألیف    .                مختار الصحاح- ٢

  -  ـ    هــــــ    ١٤٢١                 الطبعــــــة األولــــــى ســــــنة   .                    دار الحــــــدیث القــــــاهرة   .        الــــــرازي 

   .  م    ٢٠٠٠

                                  العــالم العالمــة أحمــد بــن محمــد بــن علــى   :       تــألیف   .                  المــصباح المنیــر -   ٣

    .                  طبعة مكتبة لبنان   .                الفیومي المقرئ 

     شـــــركة   .               إبـــــراهیم مـــــدكور   :                    تـــــصدیر بقلـــــم الـــــدكتور   .                 المعجـــــم الـــــوجیز - ٤

           أولــــــى ســــــنة -                           دار التحریــــــر للطبــــــع والنــــــشر ط   .                 اإلعالنــــــات الــــــشرقیة 

  .    م     ١٩٨٠  -   هـ     ١٤٠٠



       
 

  ٣٥٥ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

     عطیــة   /                إبــراهیم أنــیس  د /                       قــام بــإخراج هــذه الطبعــة د  :            عجــم الوســیط      الم- ٥

                  مطـابع دار المعـارف  .               الطبعـة الثانیـة   .                  عبد الحلـیم منتـصر  /          الصوالحي د

   .   م     ١٩٧٢  -     هـ     ١٣٩٢         بمصر سنة 

                                                للعـالم العالمـة ابـن منظـور جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم   :             لسان العرب-   ٦

  -   هـــــــ     ١٤٢٣      ع ســـــنة   طبــــــ  .                          طبعـــــة دار الحــــــدیث بالقـــــاهرة   .         األنـــــصاري 

   .   م     ٢٠٠٣

  

  :مراجع حدیثة 

                                 فـضیلة الـشیخ علـى جمعـة مفتـى الــدیار  .            فتـاوى عـصریة  .                الكلـم الطیـب - ١

                                 للطباعــة والنــشر والتوزیــع والترجمــة  .         دار الــسالم  .           دار الــسالم  .        المــصریة 

  . م    ٢٠٠٥- ه    ١٤٠٦        األولى - ط .                         عبد القادر محمود البیكار  :        لصاحبها 

   ،                         عبداهللا بن سلیمان بن مینع  :     ضو   ع .     فتاء                            اللجنة الدائمة للبحوث واأل- ٢  

                     عبد العزیز بـن عبـد اهللا  :       الرئیس  .                 عبد الرازق عفیفى  :                 نائب رئیس اللجنة 

                                                                  بن باز ، مجلة البحوث األسالمیة ، األمانة العامة لهیئة كبار العلمـاء ، 

                                              محمــد بــن ســعید الــشریعى مجلــة فــضیلته نعنــى بــالبحوث  :             رئــیس التحریــر 

  ه     ١٤٠٦          همحــرم صــفر     ١٤٠٥                   رابــع عــشر،ذو القعــدة                  األســالمیة ،العــدد ال

                                                                المشرف سـماحة الـشیخ عبـد العزیـز بـن عبـد اللهبـاز الـرئیس العـام الدارة 

    عبــــد   /  د :                                                    البحــــوث العلمیــــة واألفتــــاء والــــدعوة واألرشــــاد، لجنــــة األشــــراف 

                                                               العزیز بن محمد العبـد المـنعم الـشیخ عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن جبیـر 

                                   الدوســـى محمـــد ســـعد الـــشریعى فتـــوى رقـــم                         بـــن الـــشیخ أحمـــد عبـــد الـــرازق

    .  ه    ١٣٩٦ / ٤ /  ٢٦   .      ١٢٤٠ :

        القــــاهرة  .            المجلــــد األول  .                                        الفتــــاوى األســــالمیة مــــن دار األفتــــاء المــــصریة - ٣

  .  م     ١٩٨٠- ه    ١٤٠٠

                              محمد سلیم العوا المكتب األسالمى  /                                الفقه األسالمى فى طریق التجدید د- ٤

  . م    ١٩٩٨- ه    ١٤١٩        لبنان - ط

     یوسـف  :                        محمد أحمـد مكـى ، قـدم لهـا  :  ا                              فتاوى مصطفى الزرقا اعتنى به- ٥

  . م    ١٩٩٩ . ه    ١٤٢٠      األولى  . ط  .      دمشق  .          دار القلم  .         القرضاوى 



       
 

  ٣٥٦ 

 حلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد االتاسع املجلد 
 

 )دراسة فقهية( أحكام النوازل ىف كتاب الصيام ىف ضوء الطب احلديث

    دار  .                                         فــضیلة الــشیخ علــى جمعــة مفتــى الــدیار المــصریة  .              فتــاوى عــصریة - ٦

ــــــى -                                        الــــــسالم للطباعــــــة والنــــــشر والتوزیــــــع والترجمــــــة ط - ه    ١٤٢٦        األول

  . م    ٢٠٠٥

  -         القلـــــم ط   دار   .                دیوســـــف القرضـــــاوى .                        هـــــدى األســـــالم فتـــــاوى معاصـــــرة- ٧

  . م    ١٩٩٨-    ١٤١٨        السابعة 

                                 الــــدورة العاشــــرة لمــــوتمر مجمــــع الفقــــه   .                          مجلــــة مجمــــع الفقــــه األســــالمى - ٨

  . م    ١٩٩٧- ه    ١٤١٨     طبعة   ..      األسالمى

  .                                                                    منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة دراسة تأصـلیة تطبیقیـة - ٩

                                                 مــسفر بــن علــى بــن محمــد القحطــانى االســتاذ بجامعــة الملــك  / د  :       تــألیف 

             م دار األنــدلس     ٢٠٠٣-    ١٤٢٤             الطبعــة االولــى  .                  لبتــرول والمعــادن        فهــد ل

   .             دار ابن حرم –                            الخضراء للنشر والتوزیع بجدة 

  

 :كتب طبیة 

- د-                  عمـر سـلیمان األشـقر أ- د-                                  دراسة فقهیـة فـى قـضایا طبیـة معاصـرة أ- ١

              عـارف علـى عـارف  /                          عبد الناصر أبو الفضل ، د-                 محمد عثمان بشیر د

  .                                       دار النفــائس للنــشر والتوزیــع األردن ط .                      عبــاس أحمــد محمــد  البــاز  / د

  . م    ٢٠٠١-    ١٤٢١      األولى 

    .  م    ٢٠٠٥    -    ٢٠٠٤     طبعة   ٩٩                                كتاب الرمد لطلبة كلیة الطب ص- ٢


